MultiCash Transfer – implementace ve společnosti Everyday Finance s.r.o.
Společnost Everyday Finance s.r.o. zvolila řešení MultiCash Transfer®
s cílem

Automatizace procesu s reakční dobou v řádu jednotek minut a v režimu 24/7
Omezení provozních a bezpečnostních rizik realizace plateb
Autorizace na úrovni ERP
Zvýšení kvality a vnitřní efektivity zabezpečování platebního styku
Snížení počtu udržovaných rozhraní ERP případně ELB
Výchozí stav

V platebním styku společnosti Everyday Finance s. r. o. implementací řešení MultiCash
Transfer převažovalo manuální zpracování jednotlivých plateb, samostatně
zpracovávaných v elektronických bankovnictvích příslušných bank.
Nutnost ručního rutinního zpracování velkého množství souborů v omezeném čase
zvyšovala riziko chyb lidského faktoru. Platební styk se znatelně zdržoval potřebou
opakovaného přihlašování do různých aplikací. Nelze také pominout reálně existující riziko
nežádoucího zásahu do souboru s platbami na cestě mezi ERP a ELB.
Cílový stav

Platební styk Everyday Finance je prováděn bezpečně, efektivně a v souladu s aktuálními
možnostmi trhu platebních služeb. Projektem se implementuje multibankovní systém
elektronického bankovnictví MultiCash Transfer, který zároveň splňuje požadavky na
zabezpečení procesu platebního styku a požadované rychlosti.
MultiCash Transfer zajišťuje automatickou komunikaci s bankovními domy pomocí jedné
aplikace, jednoho přístupu, při zachování požadované vysoké úrovně bezpečnosti. Pomocí
MultiCash Transfer se stáhnou požadovaná data z bank - bankovní výpisy, reporty o
neprovedených platbách/inkasech a další data poskytovaná bankami pro MultiCash a jsou
připravena ke zpracování v ERP.
MultiCash Transfer je v oblasti odchozích plateb nastaven tak, že online 24/7 kontroluje
sdílené úložiště, odkud načítá soubory s platbami vygenerovanými z ERP, automaticky je
podepíše a odesílá do bank. Technologie MultiCash umožňuje a je připravena umožnit
klientovi přístup k předúčtovaným (intraday) transakcím, na základě kterých je pak
schopen lépe pracovat a optimalizovat vlastní cash-flow.
Klientovi se řešením MultiCash Transfer otevírá možnost přístupu na další zahraniční trhy
ve spolupráci s mnoha bankami, které technologii MultiCash podporují. Jedná se o více
než 23 evropských a další mimoevropské země včetně USA.
Hodnocení manažera společnosti Everyday Finance s.r.o.
Řešení MultiCash Transfer je pro nás spolehlivým a velmi efektivním
nástrojem pro realizaci finančních transakcí a správu bankovních účtů
za odpovídající cenu. Výrazně zvyšuje naši konkurenceschopnost a
umožnilo nám v krátké době zaujmout místo mezi předními poskytovateli nebankovních produktů.

Profil klienta:
Everyday Finance s.r.o. je dceřinou
firmou společnosti OPR-Vakuus Oy,
finské společnosti se sídlem
v Helsinkách,
nabízí
řešení
financování pro spotřebitele v
různých životních situacích.
Od svého založení v roce 2005
společnost
OPR
Vakuus
Oy
poskytla
více
než
300 000 zákazníkům přes milion
různých řešení financování. Nabídka
finančních produktů zahrnuje
univerzální spotřebitelské úvěry,
on-line platební řešení pro
internetové obchody a inovativní
investiční produkty pro soukromé
investory.

Profil dodavatele:
Management Data Praha se stala za
dobu svého působení na českém
trhu (již více než 20 let) jedním z
hlavních dodavatelů softwarových
řešení pro bankovní sektor. Mezi
hlavní specializace patří oblast
elektronických distribučních kanálů
a transakčního bankovnictví.
Kromě distribuce produktů svých
partnerů poskytuje komplexní
služby
zahrnující
lokalizaci
produktů, řízení projektů, integraci
produktu do prostředí klienta,
implementaci, operační podporu
včetně 24/7, konzultace, školení a
další vývoj aplikace dle přání
každého klienta.
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O systému MultiCash Transfer:

MultiCash Transfer je plně automatické komunikační rozhraní mezi uživatelem
(společností) a jeho bankami.

Prostřednictvím MultiCash Transfer mohou být stahovány zůstatky a informace o
transakcích z bank v tuzemsku i zahraničí, tyto data mohou být následně načtena do
příslušné firemní aplikace. Stejným způsobem jsou přenášeny do bank platební příkazy
generované účetním systémem firmy. Dále je možné do banky zasílat, po dohodě s bankou,
i další libovolné soubory např. úhrada postpaid faktur. V neposlední řadě MultiCash
Transfer umožňuje z banky stahovat další soubory například výpisy z karet a statusy
platebních příkazů.
Snadno použitelná část pro administraci aplikace dovoluje uživateli nastavit komunikaci s
bankami přesně podle jeho konkrétních potřeb tak, aby vše probíhalo zcela automaticky.
Aplikace umožňuje dále pracovat se staženými daty z banky, prohlížet výpisy, obraty,
zůstatky vytvářet reporty a tisky. V neposlední řadě může klient zadávat příkazy manuálně.
Manuální zadávání příkazů je uživateli usnadněno řadou číselníků a šablon.
Systém je postaven na modulární architektuře, která je schopna modifikace podle potřeb
bankovních aktivit daného klienta. Použití především individuálních sub-modulů
požadovaných pro komunikaci a/nebo podepisování závisí na vnitřní organizaci
korporátního klienta.
Podpora mezinárodních komunikačních standardů zabezpečuje vhodnost řešení MultiCash
Transfer pro validovanou komunikaci ve většině národních i mezinárodních (SWIFT,
EDIFACT, SEPA) formátech.
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