eXplorer for Bank

Program informacyjno-analityczny „eXplorerforBank”

Na dzień dzisiejszy banki bardzo często borykają się z problemem braku wiarygodnej informacji
o stanie finansowym banku w trybie „оn-line”, brakiem mechanizmów planowania
długoterminowego, co z kolei prowadzi do pomyłek strategicznych w zarządzaniu bankiem,
niemożności reagowania w odpowiednim czasie na sytuacje problemowe oraz zapobieżenia im.
Skutkiem tych zjawisk jest ekstra-interwencja w przebieg procesów w celu zwalczenia zjawisk
kryzysowych. Jednak te przedsięwzięcia nie gwarantują tego, że sytuacje podobne nie pojawią
się w przyszłości. Przewidywanie ich pojawienia się oraz kontrola w trybie „оn-line” poprzez
metody tradycyjne jest zadaniem niełatwym nawet dla najbardziej doświadczonych
specjalistów.

W związku z tym pragniemy zaproponować Państwu nowoczesny program
informacyjno-analityczny „eXplorerforBank”,
który ułatwi pracę wielu strukturalnych zespołów, m.in. planowo-gospodarczego, kredytowego,
oddziałów sprzedaży oraz umożliwi kierownictwu otrzymywanie niezbędnej informacji w trybie
bieżącym (zarówno do korzystania wewnętrznego, jak i prezentacji).

Oprócz tradycyjnego przeglądu bilansów, budowania różnych formularzy i eksportowania
danych do formatu graficznego, program umożliwia:
- określenie notowań banków,
- porównanie danych rzeczywistych bilansu z planem biznesowym (pod warunkiem jego
istnienia)*,
- kontrolę sprostania wymogom normatywnym Banku Narodowego, a także prognozę tych
wielkości na przyszłość,
- profilaktykę zjawisk kryzysowych w pracy banku, wyznaczanie okresów, w których mogą
pojawić problemy z zasobami, kapitałem i normami,
- budowanie modeli prognozowych rozwoju banku poprzez wprowadzenie jednego lub
kilku wskaźników planowych *,
- tworzenie prognoz, dotyczących całego banku oraz w przekroju regionalnym, zgodnie z
wybranymi parametrami,
- modyfikację wzoru, postaci oraz graficzne przedstawienie informacji, odpowiedające
potrzebom i zadaniom,
- szybki dostęp do informacji,
- podjęcie strategicznych decyzji zarządczych,
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- kontrolę bieżącego stanu prowadzenia spraw w banku w trybie codziennym, co
umożliwia wytrzymywanie silnej konkurencji w sektorze bankowym,
- konwersję otrzymanych liczb do dowolnej waluty w odpowiednich ramach czasowych,
- nieograniczoną liczbę jednoczesnych użytkowników,
- nieograniczoną liczbę wzorów i in.

Instalacja „eXplorerforBank” nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania lub
specjalnego sprzętu technicznego, program może pracować, zarówno w trybie lokalnym, jak i
sieciowym. Jest maksymalnie lekki oraz przystępny w pracy dla jego użytkowników. Do
programu jest załączany opis.

Pierwsza wersja tego programu była opracowana oraz pojawiła się na rynku Ukrainy w 1997
roku w Banku Pekao (Ukraina) Sp. z o.o. (obecnie UniCredit Bank). Do dziś analogii tego
programu na rynku oprogramowania na Ukrainie brak. Program idealnie pasuje dla banku z
inwestycjami zagranicznymi, ponieważ odzwierciedla całkowite spektrum niezbędnej informacji
statystycznej.

Państwo nie potrzebują powiększać personelu, aby dokładnie kontrolować bank, ten
program z łatwością zamieni wydział planowania oraz zarządzania ryzykowego, co jest ważne
dla banków niewielkich, przy tym on umożliwi pozbycie się inercyjności w podejmowaniu decyzji
strategicznych bankom dużym i średnim. Zalety tego programu Państwo odczują już w
pierwszych dniach korzystania.
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