T-Systems KÉM v2
Kockázatértékelő megoldás

Minden finanszírozó pénzintézetnek szüksége van egy olyan értékelőszoftver modulra (Scoring Engine), amelyet kockázatelemzésre használ
annak érdekében, hogy az ügyleteihez tartozó kockázatait az elvárt szinten tudja tartani. A kockázatelemzés keretében az ügyletek egyes elemeit
(pl. ügyfél, vállalkozás, biztosíték stb.) egyenként és összesítve szükséges
minősíteni, továbbá a kockázatértékelés folyamatát be kell illeszteni az
ajánlatadás és a finanszírozási szerződések megkötésének folyamatai
közé. A fenti elvárásoknak megfelelő, összetett kockázatértékelési
feladatokra dolgozta ki az T-Systems kockázatértékelő modulját (KÉM).
A KÉM v2 rendszer legfontosabb célkitűzése, hogy egységesítse és hatékonyabbá tegye a minősítések elvégzését és nyilvántartását pénzintézeteknél és egyéb, kockázatelemzést végző üzleti szereplőknél.

Az T-Systems KÉM v2 rendszer
használatának előnyei
¦	A pénzintézet vezetősége egy egységes és hatékony, a jogszabályoknak megfelelő kockázatértékelő rendszer alkalmazásával a kívánt
szint alatt tudja tartani a pénzintézet finanszírozási kockázatait.
¦ A kockázatelemzést végzők egy minimális adatbevitelt igénylő, kön�nyen kezelhető, az összetett értékeléseket gyorsan, jól áttekinthető
módon végző rendszert kapnak napi feladataik elvégzéséhez.
¦ Az ügyintézési idő lerövidítésével javul az ügyfelek elégedettsége,
és nőhet az ügyletek száma.
¦ Teljes paraméterezhetősége miatt a rendszer minden üzleti
környezetbe adaptálható.

A KÉM 2 rendszer jellemzői
¦ A minősítések ügyfélszintű nyilvántartásának egységesítése
és hatékony elvégzése.
¦ Könnyű kezelhetőség, áttekinthetőség, ezáltal az ügyintézés
hatékonyságának növelése.
¦ Ügyfél- és ügyletszintű adatok gyorsabb, akár csoportosított
visszakereshetősége.
¦ Automatikus és előterjesztéses minősítések támogatása.
¦ A rendszerben felhasználócsoportok és funkciócsoportok vannak,
melyek kezelése a rendszerben dinamikusan történik.
¦ A KÉM v2 rendszerben a kockázatértékelések kalkulációját az IQSYS
minősített értékelőmotorja (T-Systems Scoring Enginev2.2) végzi.
¦ Mind a minősítési sablonok, mind az ügyletek üzleti felhasználók
részéről teljes körűen paraméterezhetők.
¦ Végtelen számú üzletági és üzletágon belüli minősítési variáció lehetséges.
¦ J2EE-alapú, többrétegű architektúrával rendelkező, vékony
klienses rendszer.
¦ Magas rendelkezésre állás.
¦ SOA-konform, szolgáltatásalapú megoldás.
¦ Front-end rendszerrel integrált működés: adatátvétel az ajánlatadó
rendszerekből, a minősítések eredményének és a berögzítendő
ügyletadatoknak a továbbítása az alaprendszer felé.
¦ Az egyes vizsgálatok naplózása: a felhasználó (időbélyeg) státuszváltozása vizsgálatonként megjeleníthetően.
¦ Ügyfél alapadatainak keresése törzsadat-nyilvántartásból.
¦ Megfelelés a Basel II. szabályozásnak.
¦ Teljes dokumentáltság.
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Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, keresse
ügyfélmenedzserét, vagy látogasson el a www.t-systems.hu
weboldalunkra.
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