Společnost

PPL CZ s.r.o.

se rozhodla implementovat systém

MultiCash Transfer za účelem centralizace platebního styku.
Celé řešení je navrženo a implementováno tak, aby jej bylo možné
flexibilně a efektivně rozšířit dle rozvoje společnosti.

Profil klienta:

Cíle projektu:

Společnost PPL CZ s.r.o. nabízí široké portfolio
expresních přepravních služeb. Od počátku své
existence se specializuje na vnitrostátní balíkovou
přepravu a od roku 2009 také přepravu palet.
V těchto oblastech si vydobyla vůdčí postavení na
českém
trhu.
Spolupráce
s partnerskou
společností DHL umožnila rozšíření služeb o
přepravu balíků do Evropy.






Centralizovat platební styk do jedné platformy
Zjednodušit a zefektivnit platební styk
Minimalizovat počet podporovaných formátů
Minimalizovat náklady na správu aplikace a HW

Schéma cílového stavu:

Profil dodavatele:
Management Data Praha se stala za dobu svého
působení na českém trhu (již více než 15 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 24x7, konzultace, školení a další
vývoj aplikace dle přání každého klienta.

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, další
libovolné soubory např. úhrada postpaid faktur. V neposlední řadě
MultiCash Transfer umožňuje z banky stahovat další soubory např. výpisy
z karet, 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 též 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.
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