


Predstavenie riešenia

Riešenie pre efektívny predaj úverových 
produktov
Riešenie LPS zásadným spôsobom mení realizáciu úverových obchodov na 

efektívny a riadený proces, šetrí náklady organizácie, znižuje riziko delikven- 

cie a umožňuje všetkým rolám, ktoré sa zúčastňujú predaja úverových pro- 

duktov, venovať sa najmä predaju a nie neefektívnej administratíve.

Systém LPS pokrýva celý proces predaja úverových produktov od príchodu 

klienta na pobočku, cez automatizované generovanie zmluvnej dokumentá-

cie, až po sledovanie splácania úveru. Systém umožňuje rozkladať záťaž na 

predajných miestach a analytických centrách banky, obsahuje eskalačné 

nástroje garantujúce rýchlosť spracovania a schválenia žiadosti a odbremeňu-

je vzťahových manažérov ale i klienta od nadbytočnej administratívy. LPS je 

efektívnym nástrojom pre manažment, ktorý ma kedykoľvek aktuálne informá-

cie o počte a stave prebiehajúcich žiadostí o úverové produkty. Umožňuje 

rýchlo reagovať na potreby trhu, efektívne riadiť typy používaných zmlúv 

a v konečnom dôsledku prispieva k šetreniu nákladov a znižovaniu rizika 

súvisiaceho s ľudským faktorom pri procese predaja úverov.

Životný cyklus predaja úverových produktov
Riešenie LPS pokrýva celý proces predaja úverových produktov od príchodu 

klienta na pobočku, cez prípravu a generovanie žiadosti o úverový produkt, 

scoring klienta, schvaľovanie žiadosti na požadovaných úrovniach schvaľo-

vania podľa nastaveného kompetenčného modelu, až po generovanie úplnej 

zmluvnej dokumentácie a zabezpečenie komunikácie s back office systémami 

organizácie, ktoré monitorujú splácanie úveru.

Pre koho je riešenie určené
• Banky a pobočky zahraničných bánk

• Úverové a leasingové spoločnosti

• Spoločnosti poskytujúce platobné karty

VÚB banka — Analýza procesov, návrh a vývoj aplikácie na manažment úverových procesov pre Small 

and Medium Enterprises segment.

Trvanie projektu: od 2006 do súčasnosti

Ocenenia: Microsoft Idustry Award 2008: Cena za „Najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poisťovníctvo, 

správu financií, telekomunikácie a utility“

1. Úspora nákladov na realizáciu úverového prípadu vo 
forme časových a personálnych úspor, automatizáciou 
procesov a odstránením nadbytočnej administratívy na 
strane klientskych pracovníkov aj nadriadených pracovníkov.

2. Zvýšenie efektivity, skrátenie času a zníženie nákladov 
na predaj úverových produktov zavedením efektívnych 
procesov podchytených spoľahlivým informačným sys-
témom.

3. Významné uľahčenie naplnenia plánu predaja úverových 
produktov pre obchodné útvary skrátením času, ktorý 
je potrebný na jednotlivé úverové prípady. Umožňuje to 
automatizácia procesov a minimálna potreba administratívy.

4. Podpora lojality zákazníkov proklientskym prístupom 
počas celého procesu vybavovania úveru. Klienti predkladajú 
ktorýkoľvek údaj iba raz, údaje sa ukladajú v systéme, čím 
odbremeňujú zákazníkov aj organizáciu od nadbytočnej 
administratívy.

5. Pokrytie celého procesu predaja úverových produktov 
jediným komplexným systémom na všetkých pobočkách 
organizácie, zabezpečujúcim spoľahlivú, bezpečnú a spätne 
odsledovateľnú prevádzku.

6. Prehľad o aktuálnom počte a stave prebiehajúcich 
žiadostí o úverové produkty vo forme prehľadných ma-
nažérskych reportov, ktoré uľahčujú dôležité rozhodnutia  
a odbremeňujú vedenie pobočiek od kontroly či reklamácií.

7. Automatizácia predajných a schvaľovacích procesov a 
odbúranie neefektívnej administratívy vedú ku kvalitnejšie-

mu a priamočiarejšiemu poskytovaniu klientských služieb.

Hlavné prínosy riešenia LPS

LPS je informačný systém, ktorý riadi, automatizuje a výrazne zefektívňuje priebeh celého procesu predaja úverových

produktov. LPS šetrí finančné prostriedky a personálne zdroje banky, posilňuje povesť finančnej inštitúcie na trhu a zvyšuje 

lojalitu zákazníkov.
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Procesy
Systém LPS automatizuje celý životný cyklus 

predaja úverových produktov. Odstránenie 

nadbytočnej administratívy na strane klien-

ta aj banky má za následok skrátenie prípra-

vy úverového prípadu až o 50 %. Ďalšou pri-

da- nou hodnotou je zjednodušenie práce 

klient- skych pracovníkov a rýchlejšia obsluha 

klien- tov, možnosť garancie času spracovania  

a schválenia úverových žiadostí, identifiko-

vanie záťaže pri schvaľovaní a jej rozloženie na 

pracoviská s voľnými kapacitami, automatické 

komunikačné rozhranie s back-office elimi- 

nujúce chybovosť v dôsledku zlyhania ľudské- 

ho faktora, a ďalšie. Systém má integrované 

eskalačné nástroje, ktoré umožňujú notifiká- 

ciu nadriadených rolí v prípade nedodržania 

času určeného na spracovanie žiadosti.

Produkty
Produkty je možné flexibilne korigovať, 

pridávať alebo odoberať podľa vývoja 

trhu. V riešení LPS je možné definovanie 

špecifických parametrov, vytváranie pred-

schválených produktov pre definované sku-

piny klientov s časom spracovania až do 

60 % kratším oproti štandardnému pos-

tupu, využitie a vhodné nastavenie kom-

petenčného modelu sprístupňujúce väčší 

objem úverov pre klientov pri zachovaní 

kvality úverového portfólia, garancia dĺžky 

spracovania žiadostí pre jednotlivé produkty, 

a ďalšie.

Obchodná logika
Systém LPS je navrhnutý tak, aby ze-

fektívňoval predajnú sieť - optimalizo-

vaním stavov a kvality predajnej siete a v 

konečnom dôsledku zvýšením obratu z pre-

daja úverových produktov. Ďalej umožňu-

je rozkladanie záťaže na predajné miesta 

a analytické centrá, včasnú identifikáciu 

potenciálu klienta vhodným nastavením KO 

kritérií, optimalizovanie obchodnej siete so 

zameraním na efektivitu predaja úverových 

produktov, ako aj zásadné odbremenenie 

vzťahových manažérov a samotného klienta 

od nadbytočnej administratívy.

Reporting
Riešenie je efektívnym nástrojom pre 

manažment finančných inštitúcií, ktorý 

vyžaduje aktuálne informácie o počte a stave 

prebiehajúcich žiadostí o úverové produk-

ty. Všetky dáta sú uložené v SQL databáze  

a sú jednoducho prezentovateľné. Systém 

umožňuje vygenerovať report podľa požia-

daviek banky.

Integrovateľnosť
Uvedomujeme si, že vo finančných inštitú- 

ciách nebýva k dispozícií homogénne pros-

tredie. Aplikácia preto ráta s integráciou 

akéhokoľvek systému tretej strany (či už 

interného alebo externého) pomocou we-

bových služieb, respektíve iných dohod-

nutých rozhraní. Systém je riešený modu- 

lárne, preto je možné kedykoľvek nahradiť 

ktorýkoľvek subsystém iným, bez zásadných 

dodatočných nákladov.

Systém LPS je moderná aplikácia s príjemným 

prehľadným používateľským rozhraním. Vysoký 

dôraz pri tvorbe jej používateľského rozhrania 

bol kladený na intuitívnosť ovládania, preto LPS 

nevyžaduje dlhé komplikované školenia kon-

cových používateľov.

Ukážka aplikácie

Výhody plynúce z nasadenia riešenia LPS

Na základe skúseností z nasadenia riešenia LPS je možné konštatovať, že dochádza k časovým úsporám v priamej angažo-
vanosti klientskych pracovníkov a schvaľovateľských rolí približne o 20 % a v špeciálnych prípadoch až o 60 %. Nezmene-
nému tímu pracovníkov to umožňuje zvýšiť efektivitu predaja. Takto ušetrený čas môžu využiť na starostlivosť  
o aktuálnych klientov a na nové akvizície. Ďalší priamy efekt je zvýšená lojalita klientov, ktorí nie sú neúmerne obťažovaní 
dokladovaním informácií a ich žiadosti sú vybavené v garantovanom čase. Lojálni klienti budú realizovať svoje obchodné 
operácie práve s takouto efektívne fungujúcou finančnou inštitúciou.

LOAN PROCESSING SYSTEM - MANAŽMENT PREDAJA ÚVEROVÝCH PRODUKTOV



Naše ocenenia
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