PŘÍPADOVÁ STUDIE

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
Vytvořili jsme pro Českou exportní banku (ČEB) informační systém na míru zajišťující
všechny druhy platebního styku včetně SWIFT, veškeré typy účtů, úvěrů i řízení
zdrojů. Bankovní informační sém pracuje bez výpadků, je snadný pro uživatele a
banka má nad softwarem plnou kontrolu.

Výchozí stav


Historický systém BIS vyvinutý IT oddělením ČEB.

Problém








„Bankovní informační systém

vytvořený společně našim
týmem a pracovníky Business
Systems spolehlivě plní
rozsáhlé požadavky ČEB,
pracuje bez výpadků a je
snadný na ovládání.“
Petr Jindrák
IT manažer ČEB

Časté výpadky.
Složitý na ovládání.
Problémy s efektivní přípravou velmi složitých úvěrových
případů.
Standardní bankovní systémy na trhu od nadnárodních
dodavatelů byly neúměrně drahé.
Nadnárodní systémy nepokrývaly speciální legislativní požadavky
ČEB, která pracuje na jiných principech než běžné komerční
banky.
Banka se chtěla podílet na vývoji systému a mít plnou kontrolu
nad bezpečností i autorskými právy.

Řešení







Základní analýzu potřeb provedl tým ČEB.
Implementační analýzu zajistil tým Business Systems.
Řešení vyvíjel společný tým Business Systems a ČEB.
Nasazování systému proběhlo po malých částech.
Systém je propojený s dalšími komponentami v bance. (systém
řízení rizika, DMS a CRM)
Funguje na vlastní IT infrastruktuře ČEB.

Výhody








Náklady na bankovní informační systém byly ve srovnání
s řešeními nadnárodních dodavatelů podstatně menší.
Podporuje všechny legislativní požadavky Zákona o České
exportní bance. Funguje bez výpadků.
Je uživatelsky přívětivý.
Zvládá obrovsky široké portfolio služeb ČEB spravované
poměrně
malým týmem osob.
Banka měla kontrolu nad vývojem a je spoludržitelem
autorských práv.

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, a.s.
Česká exportní banka je finanční ústav zřízený a
vlastněný státem sloužící k podpoře vývozu
českých firem. Má velmi široké portfolio složitých
finančních produktů, které často využívají
zahraniční odběratelé tuzemského zboží.
Zaměřuje se také na financování inženýrských a
liniových staveb, budování výrobních kapacit
v zahraničí nebo kapitálového vstupu do
zahraničních firem. Má bilanční sumu 98 miliard
Kč a ve srovnání s tradičními bankami úzký tým
185 zaměstnanců.

Společnost Business Systems, a.s. působí
na českém trhu od roku 1997. Svým klientům
z oblasti bankovnictví, zdravotnictví,
energetiky, telekomunikací, cestovního
ruchu, leteckého průmyslu i malým výrobním
či obchodním společnostem zajišťuje tvorbu
a provoz informačních systémů na klíč nebo
na bázi Open Source řešení. Pracuje metodou
agilního programování, což zajišťuje rychlou
dodávku systému, možnost změn v průběhu
vývoje a dodržení smluvních termínů i cen.

Více informací najdete na www.bsys.cz
nebo pište na sales@bsys.cz.
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