2007 –
Casir IX

1996-os megjelenése óta a Casir igen előkelő helyet vívott ki magának a
jelentéskészítő megoldások piacán; számos hazai pénzintézet használja
felügyeleti jelentéseinek elkészítéséhez. Adattárház-elvű konstrukciójának
köszönhetően sok esetben további analitikus megoldások épültek köré,
így mára a Casir jócskán túlnőtt eredeti rendeltetésén. Az elmúlt több mint
egy évtizedben számos funkcionális és technológiai megújhodáson ment
keresztül a rendszer. Ezek közül talán az ezredforduló környékén megjelenő CASIR V8-at érdemes kiemelni, amely az akkoriban megjelenő SAS
v8-hoz illeszkedő, újszerű megoldásaival a mai napig a legtöbb helyen az
adattárház-alapú információszolgáltatás alfája és ómegája a felügyeleti
jelentéskészítő megoldáson túl. A SAS9 további lehetőséget teremt a
Casir számára. Az új verzió előreláthatóan 2007 második negyedévében
jelenik meg. Munkatársaink gőzerővel dolgoznak azon, hogy elmondhassuk: 2007 – a Casir IX éve.

DE MIBEN LESZ ÚJ A CASIR IX?
Már külső megjelenésében is, hiszen a régi SAS-klienseket Java-kliensek
váltják fel. A felhasználók bizonyára örömmel fogadják majd az olyan
új funkciókat is, mint például az országonkénti naptárkezelés vagy az
összetett keresési feltételeket strukturáltan megjelenítő formulaszerkesztő
felület, hogy két apró megoldást említsünk a számos új funkció közül.
Kevésbé látványos, ám annál előremutatóbb az a technológiai változás, amelyet a SAS9 Enterprise Intelligence Platformhoz (EIP) való teljes
körű illeszkedés követelt meg. A többrétegű architektúrának köszönhetően az új megoldás nemcsak skálázhatóbb lesz, de sokkal nyíltabb is,
hiszen a különböző szintek alkalmazáskomponenseit más alkalmazások
szolgáltatásként használhatják majd a jövőben (SOA). A Casir és SAS
komponensek egységes metakezelése nemcsak átláthatóbb folyamatokat eredményez, de az előbb említett Java-felületekkel együtt nagymértékben hozzájárul az alkalmazás egyszerűbb üzemeltethetőségéhez
is. A műszaki változásokon is túlmutat azonban az a tartalmi megújulás,
amit a Casir IX SAS9-nek a Banking Intelligence Solutions (BIS) megoldáscsomaghoz történő illesztése jelent. A Casir a továbbiakban már
nem egyszerűen egy SAS-környezetben futó alkalmazás, hanem a SAS9
banki architektúrához szervesen illeszkedő, a többi megoldással közös
adatmodellt és eszközöket használó BIS-megoldás. A SAS9 és a Casir
IX lehetőséget teremt arra, hogy a banki analitikus és üzletiintelligencia-
feladatok teljes vertikumát egy egységes és mégis nyitott rendszer keretei
között oldjuk meg. Egy ilyen hosszú távú megoldás kialakítása azonban
átgondolt, lépésről lépésre történő megközelítést igényel.

A Casir egy adattárház-alapú információszolgáltató rendszer a pénzintézetek kötelező és belső jelentéskészítési, valamint elemzési igényeinek
támogatására:
¦ Integrált, központosított felügyeleti és menedzsmentjelentés-készítő rendszer
¦ Egységes adatkapcsolatokat (interfészeket) biztosít.
¦ Támogatja az automatizált ellenőrzést és összefüggés-vizsgálatot.
¦ Egységes jelentés-előállító felületet nyújt.
¦ Biztosítja az elkészült felügyeleti és menedzsmentjelentések egységes
tárolását és megjelenítését.
¦ Biztosítja a felügyeleti szabályozásnak való megfelelőséget.
¦ Lehetővé teszi az auditált, utólagos jelentésmódosítást.
A rendszer sokrétű funkcionalitása három terület köré csoportosul:
1. A banki alaprendszerek adatainak összegyűjtése és integrációja egy
stratégiai adatraktárba.
2. Egy könnyen használható és átlátható módszer biztosítása a több ezer
üzleti mutatószám leírására és számítására.
3. Kifinomult elemzési lehetőségek biztosítása több száz információ
fogyasztó számára.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, keresse
ügyfélmenedzserét, vagy látogasson el a www.t-systems.hu
weboldalunkra.

