(Banker’s Advertorial)
Το asset management
απαιτεί δοκιµασµένες λύσεις
Με τις λύσεις asset management επιτυγχάνεται αύξηση παραγωγικότητας, αύξηση νέων
πελατών, ελαχιστοποίηση λειτουργικού κινδύνου, µείωση κόστους.
Του Απόστολου Τσούµπρη, General Manager Financial Sector της Intelli Solutions A.E.
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την ελληνική αγορά προσφέρονται λύσεις
asset management είτε από ελληνικές
εταιρείες είτε από εταιρείες αντιπροσώπους
µεγάλων οίκων λογισµικού του εξωτερικού.
Λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις
στην αγορά των επενδυτικών προϊόντων, φαίνεται ότι
λίγες εταιρείες ανάπτυξης λογισµικού καταφέρνουν
να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές αλλά και
επιχειρηµατικές εξελίξεις της αγοράς. Η προσφορά
ελληνικών λύσεων χαµηλού κόστους κτήσης,
συγκριτικά µε τις διεθνείς λύσεις, είναι συνήθως µία
παγίδα γιατί ενώ το αρχικό κόστος κτήσης δείχνει
µικρό, σε έναν ορίζοντα πενταετίας το κόστος χρήσης
υπερδιπλασιάζεται λόγω της δυσκολίας ενσωµάτωσης
λειτουργικότητας σύµφωνα µε τις διεθνείς εξελίξεις και
τον ανταγωνισµό.
Εκτός από την απαιτούµενη λειτουργικότητα που θα
πρέπει να προσφέρει µία asset management front end
εφαρµογή, προσδίδοντας στους χρήστες ένα πολύ καλό
εργαλείο προσέλκυσης και επέκτασης της πελατειακής
βάσης, υπάρχουν πάρα πολλές υποστηρικτικές
λειτουργίες που υπαγορεύονται από τις κανονιστικές
αρχές, π.χ. MiFiD, αλλά και υποστηρικτικά συστήµατα
διαχείρισης κινδύνου.
Εάν αυτά τα υποσυστήµατα λειτουργούν µε
ολοκληρωµένο και διαφανή για τον χρήστη τρόπο,
αυξάνεται η παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα
του συνολικού οργανισµού, µειώνεται η πιθανότητα
λάθους, καθώς και το ρίσκο των επενδυτικών
συµφωνιών. Συνεπώς, η ενσωµάτωση στα σύγχρονα
συστήµατα asset management modules για Risk
Management, Know Your Customer κ.λπ. αποκτούν
ιδιαίτερη σηµασία.
Οι σύγχρονες τάσεις απαιτούν την παροχή λύσεων
πληροφορικής που να επιτρέπουν στους χρήστες
αφενός να κλιµακώνουν τη λειτουργικότητα ανάλογα
µε τις άµεσες ανάγκες τους, µε ασφάλεια, σε µία
διαρκώς µεταβαλλόµενη αγορά, και αφετέρου να
συντελούν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και
απόδοσης επένδυσης.
Δυστυχώς, τα περισσότερα υπαρκτά συστήµατα της
αγοράς βασίζονται σε ξεπερασµένες τεχνολογίες,
εγκυµονούν κινδύνους στην υλοποίησή τους και
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σίγουρα πολύ µεγάλα κρυφά κόστη. Ικανοποιούν
ελάχιστες από τις παραπάνω σύγχρονες απαιτήσεις.
Η προσέγγιση της Intelli Solutions
Η Intelli Solutions στο χώρο του Asset Management
συνεργάζεται µε την 3i-Infotech ως αντιπρόσωπος σε
Ελλάδα, Βαλκάνια και χώρες της Μέσης Ανατολής και
Αφρικής.
Η 3i-Infotech έχει αναγνωριστεί ως µια από τις
κορυφαίες λύσεις στο χώρο σύµφωνα µε τους
εγκυρότερους αναλυτές.
Ετσι ολοκληρώνει όλα τα επενδυτικά προϊόντα σε
µία ενιαία βάση δεδοµένων που τροφοδοτείται και
διαχειρίζεται σε πραγµατικό χρόνο, έτσι ώστε οι
αποφάσεις να λαµβάνονται µε βάση επίκαιρες και
ορθές πληροφορίες. Παρέχει εύχρηστο περιβάλλον
εργασίας, µοντέρνο και Web-enabled καθώς και
υψηλό βαθµό ολοκλήρωσης των διάφορων modules µε
διαφανή interfaces (Web Services) και υψηλό βαθµό
STP. Καλύπτει ολοκληρωµένα τις front & middle/
back office εργασίες προσφέροντας και πρόσθετες
δυνατότητες, όπως πχ Cash Management.
Η IntelliSolutions ως αντιπρόσωπος της 3i-Infotech
δίνει µία δυναµική απάντηση στις προκλήσεις του asset
management µέσω του συστήµατος rhymeSIGHT
Asset Management που αποτελεί µέρος της ευρύτερης
λύσης Investment Management της 3i-Infotech.
Με πάρα πολλές διεθνείς εγκαταστάσεις, ενσωµάτωση
των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στην λύση, και
ένα µεγάλο µερίδιο αγοράς στο Private Banking στην
ώριµη αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, οργανισµοί
όπως ο Jupiter Asset Management Limited βελτίωσε
σηµαντικά τις ροές εργασίας και Rathbone Investment
Management κάλυψε τα πλέον σύνθετα αιτήµατα των
πελατών τους.
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