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S F I n X

SYSTEM DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH
System SFInX powstał jako odpowiedź na potrzeby bankowości spółdzielczej.
Uwzględnia wspólne, dobre praktyki i standardy wypracowane podczas
dotychczasowej działalności sektora oraz firm specjalizujących się we
wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań fintech. Optymalizuje procesy:
sprzedaży i obsługi kredytów detalicznych − SFInX Detal − oraz zarządzania
należnościami i wierzytelnościami klientów − SFInX Windykacja. Automatyzuje
powtarzalne, często pracochłonne czynności związane z każdym z tych
obszarów i umożliwia wdrażanie optymalnych strategii operacyjnych.

ZESPÓŁ SFInX
Kogo potrzebujemy, aby efektywnie
wdrożyć nasze rozwiązanie?
BANK SPÓŁDZIELCZY
wdrażający system, który przekazuje CRUZ dane
niezbędne do konfiguracji rozwiązania. Aktywnie
wspiera testy i działania związane ze wdrożeniem
technologii oraz przygotowaniem pracowników
Banku (szkolenia) do jej efektywnego
wykorzystania w działaniach operacyjnych.

CENTRUM ROZWOJU USŁUG ZRZESZENIOWYCH
jest koordynatorem prac całego Zespołu SFInX.
Odpowiada za całościową organizację prac
wdrożeniowych, konfigurację systemu, szkolenia
pracowników Banku, a także za koordynację
i udział w testach.

PIVOTAL POLSKA dostawca technologii, wspiera
prace dotyczące konfiguracji systemu, a także
testy, prace wdrożeniowe i szkolenia.

SFInX
DETAL

Dedykowany moduł systemu SFInX wspierający
sprzedaż produktów kredytowych oraz obsługę
klientów detalicznych Banków Spółdzielczych.
Ułatwia standaryzację procesów i wdrażanie
skutecznych strategii w tych obszarach.

CO ZYSKUJE BANK?
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DETAL
According to Wikipedia a sale
is the exchange of a
commodity or money as the
price of a good or a service.

KLIENT − WIDOK 360
Zintegrowany widok wszystkich produktów
i działań, sprawna i szybsza obsługa klienta
Banku, analiza jego sytuacji finansowej i łatwe
dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb oraz
możliwości. Oszacowanie ryzyka posiadanych
produktów, istniejących zależności, możliwości
i ograniczeń.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
Zmniejszenie kosztów operacyjnych Banku poprzez efektywne
wykorzystanie pracy zespołów, skrócenie czasu na zwykle czasochłonne
czynności podstawowe i zwiększenie na obsługę kluczowych procesów,
obniżenie kosztów związanych ze wdrażaniem funkcjonalności
antyfraudowej.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Zwinne zarządzanie zespołem obsługującym procesy: podział zadań,
weryfikacja ich wykonania, identyfikacja problemów i szybkie
wdrożenie rozwiązań, usprawnienie i skuteczniejsza sprzedaż
kredytów, standaryzacja podstawowych kroków.

According to Wikipedia
Awareness is the ability to
directly know and perceive,
to feel, or to be cognizant of
events.

Sprawna obsługa Klientów jest priorytetem dla Banku, dlatego cenię
rozwiązania, które ją umożliwiają. Wdrożenie systemu SFInX pomogło nam
przyspieszyć proces sprzedaży kredytów gotówkowych i limitów w ROR.
Dzięki integracji z Platformą antyfraudową BIK wszystkie przekazane przez
Klientów dane są automatycznie weryfikowane, co zmniejszyło ryzyko operacyjne
związane z potencjalnymi wyłudzeniami. System sprawdził się w praktyce
i planujemy wdrożenie kolejnych modułów, aby usprawnić następne obszary.

Jarosław Grochowski
Wiceprezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

DETAL
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
elektroniczny obieg dokumentów, kontrola,
ujednolicenie wyglądu oraz automatyzacja
procesu generowania dokumentacji, integracja
ze standardem automatycznego skanowania
dokumentów, standaryzacja sposobu przechowywania
plików dokumentów powiązanych z procesami.
BEZPIECZEŃSTWO
Sprawne wdrażanie procedur bezpieczeństwa w zakresie
zapobiegania wyłudzeniom kredytowym, identyfikacji
potencjalnych zagrożeń. Możliwość skorzystania z usługi
analizy ryzyka kredytowego (pracownicy specjalnej komórki
antyfraudowej CRUZ AF).
INTEGRACJA
Integracja i komunikacja z systemami wykorzystywanymi
w banku: defBank, MIG DZ, BIK PAF, Generali.

SFInX
WINDYKACJA
Moduł systemu SFInX dedykowany do kompleksowej obsługi
należności klientów oraz wierzytelności banków spółdzielczych.
Umożliwia wdrażanie dedykowanych strategii windykacyjnych
i restrukturyzację, co zwiększa skuteczność działań w tych
obszarach i minimalizuje straty. Pozwala na zwinne zarządzanie
standardowymi zadaniami oraz automatyzację procesu.
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According to Wikipedia a sale
is the exchange of a
commodity or money as the
price of a good or a service.

KLIENT − WIDOK 360
Kompleksowa obsługa należności klienta, predykcja potrzeb
i ewentualnych problemów. Sprawna obsługa posprzedażowa,
zwłaszcza w zakresie spłaty należności, pełen obraz działań
oraz ewentualnych zagrożeń dotyczących potencjalnego i realnego
zadłużenia. Strategie windykacyjne dostosowane do skali zadłużenia
i indywidualnych możliwości finansowych klienta.

UNIWERSALNY INTERFEJS
Wiele procesów windykacyjnych w jednym miejscu, dostęp
do wszystkich danych, systemów, narzędzi użytkownika
wykorzystywanych przez pracowników banku do obsługi procesów
windykacji. Możliwość korzystania z systemu zarówno w placówkach
bankowych, jak i w pracy zdalnej / hybrydowej pracowników.

AUTOMATYZACJA
Automatyczne wysyłanie przypomnień i monitów do dłużników,
oszczędność czasu zespołu, większa wydajność działań,
odpowiedź na problem luki pokoleniowej i perspektywy braku
wykwalifikowanych pracowników redukcja kosztów operacyjnych
związanych z procesami windykacyjnymi.

According to Wikipedia
Awareness is the ability to
directly know and perceive,
to feel, or to be cognizant of
events.

Proces windykacji, zwłaszcza tej „miękkiej” wspierany jest automatycznymi
działaniami systemu, jak chociażby przypomnienie o racie kredytu wysyłane
SMS-em do dłużnika. SFInX standaryzuje czynności windykacyjne, tworząc
scenariusze postępowania wobec klientów i to już w początkowej fazie zaległości
w spłacie. To właśnie szybka reakcja na zaległości w spłacie zapewnia wyższą
skuteczność windykacyjną i niejednokrotnie zapobiega konieczności wdrożenia
kolejnych działań generujących wysokie koszty po stronie banku.
Krzysztof Karwowski

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

WINDYKACJA
ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
Generowanie ujednoliconych do użycia pism i dokumentów,
modyfikowanych w zależności od wdrożonej strategii windykacyjnej.
Sprawny ich obieg wewnątrz banku oraz dystrybucja do instytucji
zewnętrznych (drukarnie, urzędy, sądy). Ewidencja i kontrola statusu
(przygotowania, dostarczenia), standaryzacja sposobu
przechowywania plików dokumentów powiązanych z procesami
(repozytorium dokumentów).
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Planowanie, monitoring oraz dystrybucja zadań zespołu
windykacyjnego, Szybkie reagowanie na problemy związane
z ich wykonaniem, stała współpraca, łatwe planowanie i wdrażanie
nowych strategii windykacyjnych opartych o dane dotyczące sprawy
oraz wiedzę i doświadczenie pracowników.

According to Wikipedia
Awareness is the ability to
directly know and perceive,
to feel, or to be cognizant of
events.

INTEGRACJA
Integracja i komunikacja z systemami wykorzystywanymi
w banku: defBank, MIG DZ, BIK PAF, Generali.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu! Odpowiemy na wszystkie pytania
i przygotujemy indywidualną wycenę wdrożenia systemu
SFInX w Państwa Banku. Jest ona zależna od wybranych
modułów oraz technicznych możliwości uruchomienia
poszczególnych elementów systemu.
s finx@c r uz.c om.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Umów prezentację w swoim Banku! Przedstawimy produkt
i podpowiemy jak usprawnić dotychczasowe strategie działania
poprzez wdrożenie systemu SFInX.

