FLEXCUBE
az univerzális és globális
banki megoldás
A FLEXCUBE egyedülállóan univerzális
banki és pénzintézeti rendszer. A funkcionalitása kiterjed a retail, corporate és investment
banking üzleti területekre, és az ezekhez tartozó üzleti tevékenységek teljes vertikumára. A FLEXCUBE
megoldása szélesíti a bank vagy pénzintézet ügyfélbázisának elérését, lehetővé teszi kifi nomult és
komplex termékek gyors bevezetését, csökkenti a
TCO-t és a tranzakciós költségeket miközben növeli az operatív működés biztonságosságát, megbízhatóságát, teljesítményét és skálázhatóságát.

A rendszer integrált, funkcionális modulokból áll. Az
egyes modulok külön-külön is implementálhatóak. A
modulok a külső rendszerekhez, szabványos kapcsolódási felületekkel rendelkeznek. A már meglévő magyarországi installációknak köszönhetően kész kidolgozott
interfész áll rendelkezésre az alábbi rendszerekhez való
csatlakozáshoz:
• VIBER, GIRO, SWIFT, Reuters.

Hasonló a helyzet Bulgáriában, Romániában és Szlovákiában is, hiszen a Citibank jelenléte miatt a helyi kapcsolódások szintén kialakításra kerültek.

A MEGOLDÁS JELLEMZŐI:
Rugalmasság
• Magas szintű paraméterezhetőség
• Összetett Kalkulációs Motor a kamatok, költségek, jutalékok
számítására
• A gyakran változó üzleti és müködési modellel jellemzett környezetre lett tervezve, rugalmas valós idejű riportolási, alkalmazás integrációs és adatbányászati képességekkel. Így növelve a
döntéshozáshoz elengedhetetlen láthatóságot.
• Az igazi rugalmasság lehetővé teszi, hogy a felhasználó saját
igényei szerint szabja testre a funkcionalitásokat és felületet

Korszerű, ügyfélközpontú megoldás
• A pénzintézet ügyfeleinek egységes nézetét nyújtja függetlenül
a pénzintézet szegmenseinek és szolgáltatásainak számától, miáltal csökken a betanulási idő és növekszik az ügyfélkiszolgálás
hatékonysága

Skálázhatóság
• A FLEXCUBE konzisztens növekedési utat biztosít mind a felhasználók száma, mind a végrehajtott tranzakciók száma
tekintetében
• A böngésző alapú megjelenítési felület lehetővé teszi a gyors
és költség hatékony üzembe helyezést új felhasználók vagy új
fiókok számára

Az OFSS – Oracle Financial Services Software – indiai
vállalat a FLEXCUBE integrált banki rendszer szállítója.
Kizárólag banki-, pénzügyi területekre fókuszál, ebben
a szektorban az egyik legnagyobb szállító. A közel 6000
szakember 14 fejlesztési központban támogatja 880 ügyfelüket a világ 135 országában. Az IBS statisztikája alapján
a FLEXCUBE a világ egyik legkeresettebb integrált banki
rendszere. Ügyfelei között megtalálhatóak olyan nagybankok, mint a Citibank, Lloyds TSB, Rabobank és HVB.

A FLEXCUBE hivatalos magyarországi disztribútora az IQSYS Zrt. Az IQSYS Magyarország
legnagyobb FLEXCUBE tanácsadó (funkcionális
és technikai) csapatával rendelkezik, mellyel
teljes körűen képes támogatni a magyar piac
igényeit. Tanácsadóink valamennyi magyarországi implementációban részt vettek, és folyamatosan támogatják a rendszer továbbfejlesztését. Tanácsadóink a magyarországi projektek
mellett számos közép-kelet európai implementációs projektben is részt vesznek.

Nyílt architektúra
• A nyílt ipari szabványokon alapuló technológiai megoldások csökkentik a TCO-t, minimalizálják a kockázatokat,
költséghatékonyan és könnyen üzembe helyezhető, stabil és
jövőbiztos alapját képezik az üzletileg kritikus alkalmazások
számára
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