ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ FACTORING

«Υφεση και χρηµατοδότηση
επιχειρήσεων, έννοιες
που µπορούν να συνυπάρξουν!»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ CFO agenda

Της Αννυ Χατζηκωνσταντίνου, Sales Manager, Intelli Solutions A.E.
Το factoring αποτελεί δέσµη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, οι οποίες
καλύπτουν τις ανάγκες χρηµατοδότησης κεφαλαίου κίνησης επιχειρήσεων
που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, µε βραχυπρόθεσµη πίστωση
σε πελάτες µε επαναληπτική αγοραστική συµπεριφορά. Πρόκειται για τριµερή συνεργασία µεταξύ ενός προµηθευτή, των πελατών του και µίας εταιρίας factoring, η οποία αναλαµβάνει
τη διαχείριση, τη λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη των εκδιδόµενων από τον προµηθευτή και τη χορήγηση προκαταβολών επί της αξίας τους.
Επίσης, η εταιρία factoring αναλαµβάνει υπό προϋποθέσεις την κάλυψη του
πιστωτικού κινδύνου του προµηθευτή.
Υπάρχουν εναλλακτικά είδη factoring,
ανάλογα µε τη φύση της συναλλαγής
και την προέλευση ή τον προορισµό
των αγαθών ή των υπηρεσιών.
Οι σηµερινές οικονοµικές συγκυρίες
έχουν συµβάλλει στο να ενταθεί η
ζήτηση για υπηρεσίες factoring, έτσι
ώστε οι επιχειρήσεις να απελευθερώσουν κεφάλαια κινήσεως και να συγκεντρωθούν περισσότερο και µε χαµηλότερο κόστος στην κύρια αποστολή τους
που είναι η βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων και υπηρεσιών τους,
η προσέλκυση νέου πελατολογίου και
η αναγνώριση, ανάλυση, σχεδιασµός
και εκµετάλλευση νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών.
Οι προηγµένοι οργανισµοί διεκδικούν καθηµερινά – ιδιαίτερα κάτω
από τις σηµερινές συνθήκες – αδιάκοπη βελτίωση των δεικτών τους.
Μια κρίσιµη απόφαση αφορά την επιλογή λογισµικού που θα στηρίξει τη
λειτουργία τους.
Σηµαντικό είναι να αξιολογήσει η εταιρεία factoring την υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης και πολύπλευρης λύσης
και την επιλογή του ποιοτικού συνεργάτη που είναι διατεθειµένος να κάνει
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την απαραίτητη επένδυση που θα καλύψει τις προσδοκίες της και θα συνεργαστεί µαζί της, ώστε να ελαχιστοποιηθεί
το όποιο ρίσκο.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ FACTORING

Η Intelli Solutions, στο χώρο του
factoring, συνεργάζεται µε την 3iInfotech, ως αντιπρόσωπος σε Ελλάδα,
Βαλκάνια και χώρες της Μέσης Ανατολής & Αφρικής. Η 3i-Infotech έχει αναγνωριστεί ως µια από τις κορυφαίες
εταιρίες στο χώρο σύµφωνα µε τους
εγκυρότερους αναλυτές. Είναι µια εταιρία παγκόσµιας εµβέλειας που κατασκευάζει υψηλής τεχνογνωσίας και
ποιότητας λογισµικό εξειδικευµένο
για χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς.
Για την ελληνική αγορά, προτείνει το
KASTLE™ Factoring, παγκόσµια επιτυχηµένη λύση και κορυφαία επιλογή διεθνών οργανισµών και ανταποκρίνεται
απόλυτα στην παραπάνω πρόκληση.
Το KASTLE™ Factoring αποτελεί πλήρως εξειδικευµένο λογισµικό µε προηγµένη τεχνολογία, που απευθύνεται
στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης
αγοράς. Παρέχει µια σειρά από µοναδικά πλεονεκτήµατα που αναβαθµίζουν
τη λειτουργία της εταιρίας factoring,
όπως η ηλεκτρονική διασύνδεση µε
τους business partners και οι αυτοµατισµοί στη διαχείριση των συναλλαγών.
Διαθέτει ακόµα έναν πλούτο από ευκολίες, όπως CRM (customer relationship
management), DMS (ηλεκτρονική ψηφιοποίηση εγγράφων και αξιογράφων),

credit risk analysis (ανάλυση πιστοληπτικού κινδύνου), Βusiness Ιntelligence
(σύγχρονη επιχειρηµατική ευφυΐα και
πληροφόρηση) και financial crime
detection and management, προσδίδοντας στους χρήστες και την οργάνωση που το επιλέγει, µια αξιοσηµείωτη
αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας καθώς και άριστη γνώση
της εικόνας των πελατών και των κινδύνων που σχετίζονται µε αυτούς.
Η Intelli Solutions και η 3i-Infotech
έχουν µελετήσει και εντάξει στο
KASTLE™ Factoring, όλες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς,
όπως µεταχρονολογηµένες επιταγές,
λογιστική καρτέλα κ.α.
To KASTLE™ Factoring δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να υποστηρίξουν τους πελάτες τους ξεδιπλώνοντας την πλήρη δυναµική των υποχρεώσεων των οφειλετών τους. Εστιάζει σε κρίσιµα επιχειρηµατικά θέµατα,
όπως ευέλικτη δηµιουργία προϊόντων,
εύκολη δηµιουργία πολλαπλών αλληλοσυνδεόµενων λογαριασµών, αποτελεσµατικό risk management, µεγάλος
όγκος αξιών, ταχύτητα στη διεκπεραίωση συναλλαγών και ένταξη των διαδικασιών.
Μπορεί δε να παραµετροποιηθεί ταυτόχρονα για πολλές γλώσσες, πολλαπλά
νοµίσµατα και οντότητες.
To KASTLE™ Factoring εντάσσει την
εταιρεία factoring που το υιοθετεί στον
παγκόσµιο στίβο, προετοιµάζει την υποδοµή της για να υποδεχθεί τη µελλοντική ανάπτυξη και ενσωµατώνει συνεχώς καινοτόµες διεθνείς πρακτικές.
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