Casir

A Casir egy adattárház-alapú információszolgáltató rendszer a vállalatok és pénzintézetek kötelező és belső jelentéskészítési, valamint elemzési igényeinek támogatására.
A Casir a SAS9 architektúrához szervesen illeszkedő, a többi megoldással közös adatmodellt és eszközöket használó megoldás. A SAS-rendszer és a hozzá tartozó Casir-
bővítmény lehetőséget teremt arra, hogy az analitikus és üzletiintelligencia-feladatok
teljes vertikumát egy egységes és mégis nyitott rendszer keretei között oldjuk meg.

A megoldás előnyei
¦ Biztosítja az elkészült felügyeleti és menedzsmentjelentések
egységes tárolását és megjelenítését.
¦ Biztosítja a felügyeleti szabályozásnak való megfelelőséget.
¦ Egységes kötelezőjelentés-előállító felületet nyújt.
¦ A jelentésspecifikáló munkatárs programozási ismeretek nélkül
is közvetlenül képes a jelentés definiálására, tesztelésére,
verziókezelt üzembe állítására.
¦ Lehetővé teszi az auditált, utólagos jelentésmódosítást.
¦ Beépülő SAS Managment Console pluginként könnyen
implementálható a meglévő SAS-adattárházrendszerbe.
¦ Adattárházhoz optimalizált számítási eljárásokkal hatékonyan
használja a vállalati informatikai kapacitásokat.
¦ Egységes adatkapcsolatokat (interfészeket) biztosít.
¦ Támogatja az automatizált ellenőrzést és összefüggés-vizsgálatot.

Jelentéskészítés
A Casir jelentéskészítő alkalmazást a gyorsasága, az alkalmazkodása
és a relatív egyszerűsége teszi kiemelkedővé. A jelentés készítésalapja,
hogy a felügyelet vagy tulajdonos által előírt kötelező jelentés leírható
legyen egy Excel sablonban. Ezt az Excel sablont tölti ki a jelentéskészítő, cellánként megadva az adatok forrását és számítási szabályát, de
definiálhat lefelé és oldalirányban bővülő jelentéseket. A jelentéskészítő
az elkészült jelentést kiadás előtt számszakilag validálja, és sikereses
ellenőrzés után a verziókezelt nyilvántartáson keresztül üzembe állítja.
A verziókezelés biztosítja, hogy különböző időszakokban más-más
formátumú vagy számítási szabályokkal állítsunk elő jelentéseket –
igazodva a felügyeleti szerv megváltozott előírásaihoz. A kész jelentéseket ütemezetten, az adattárház frissítési ciklusaihoz igazodva, automatikusan állítjuk elő, de lehetőség van a cellákba írt tartalom utólagos
módosítására, amit egy auditnaplóban is követni és indokolni kell.

Referenciák
¦ Az 5 legnagyobb magyarországi kereskedelmi bankban, bankonként
átlagosan 300 jelentés 5000 mutatójának kiszámítására alkalmazzák.
¦ A Magyar Telekom és leányvállalatánál belső kontrollingjelentések
és tulajdonosi jelentések készítésére.

Miért a T-Systems?
A rendszer szállítása mellett, a sikeres bevezetés érdekében a T-Systems
erős informatikai hátterét és széles körű pénzügyi és banki tapasztalatait felhasználva áll ügyfelei rendelkezésére:
¦ Az informatikai bevezetés keretében, az előzőekben megismert
folyamatok és információk alapján az alkalmazást testre szabjuk,
kialakítjuk a kapcsolatokat a jelentések és mutatók között, az éles
indítást megelőzően feltöltjük a rendszert adatokkal, teszteljük,
és tanfolyamot tartunk a felhasználóknak.
¦ Tanácsot adunk a jelentések specifikációjában, az adatbázis
megfelelő alkalmazására, a kapacitások optimális kihasználására.
¦ Rendszertámogatás keretében, a garanciális hibajavításon túl,
vállaljuk a rendszer változásainak követését, illetve az egyedi
fejlesztések megvalósítását.
¦ Akár dobozos szoftverként is elkészítjük alacsonyabb áron,
de kevesebb egyedi specifikációval.

Mutatószámítás
A mutatószámok a jelentéskészítés egységes számszaki alapját biztosítják, ezáltal egy felületen specifikáljuk és számítjuk az ugyanazon
közgazdasági definíció által kimutatandó értékeket. A mutató végeredménye nem skalárként jelenik meg, hanem tovább bontható adattárház-
dimenziók szerint – így létrehozható szervezeti, termék, ügyfélcsoportra
vonatkozó részeredmény is, amely kiterjeszti a Casir képességeit a
vállalati teljesítményértékelésére is. A mutatószámítás alkalmas vállalati
KPI (Key Performance Indicator) számok egységes felületen való definiálására, számítására, eredmények tárolására és további üzletiintelligencia-jelentésen vagy vállalati dashboardon való megjelenítésére.

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

