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Σε ένα τοπίο όπως το τραπεζικό που συνεχώς µεταβάλλεται οι τραπεζικοί οργανισµοί
ανταγωνίζονται µεταξύ τους σε θέµατα ταχύτητας απόκρισης στην αγορά, προσφοράς εξειδικευµένων
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προϊόντων, την δηµιουργία καλαθιών προϊόντων σε οµήλικο επίπεδο πχ
τραπεζικά µε ασφαλιστικά και την εύστοχη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών πλήρως
προσαρµοσµένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πελάτη. Για να µιλάµε για πελατοκεντρικό σύστηµα
θα πρέπει να µην το δούµε από την πληροφοριακή πλευρά µόνο δηλαδή να έχουµε εικόνα του πελάτη
αλλά από την πλευρά του τι µπορούµε να κάνουµε για αυτόν τον πελάτη. Τι µπορούµε να του
προσφέρουµε ως υπηρεσίες και προϊόντα; Πόσο ευχαριστηµένος είναι από τις επεξηγήσεις που του
προσφέρουµε για συγκεκριµένα προϊόντα που είναι πελάτης µας; Τι γίνεται αν θέλει να έχει µικρή
απόκλιση από τα κλασσικά πακέτα προϊόντων που έχει προκαταβολικά ορίσει η Τράπεζα; Πως θα
αισθανθεί ο πελάτης ότι τυγχάνει της «ιδιαίτερης» διαχείρισης που δικαιούται;
Από πλευράς πληροφοριακών συστηµάτων είναι γεγονός ότι η SOA αρχιτεκτονική έχει
αφοµοιωθεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό από όλες τις Τράπεζες. Στα πλαίσια αυτά πολλά
συστήµατα έχουν αποκεντρωθεί εµπλέκοντας ή όχι mainframe υποδοµές στην νέα αρχιτεκτονική. Στα
πλαίσια αυτής της αναδιοργάνωσης πολλές τράπεζες προσπάθησαν να δηµιουργήσουν ένα αυτόνοµο
πληροφοριακό σύστηµα που να διαχειρίζεται τα προϊόντα, την τιµολογιακή πολιτική, την τιµολόγηση και
την είσπραξη. Όπως αποδείχτηκε στην πράξη η προσπάθεια αυτή απέφερε ελάχιστους καρπούς καθότι
το θέµα ήταν και είναι αρκετά πολύπλοκο. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα τραπεζών στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή όπως στην Τουρκία, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή όπου δραστηριοποιείται ο
Όµιλος Intelli Solutions, που προσπάθησαν να δηµιουργήσουν εσωτερικά ένα τέτοιο σηµείο αναφοράς.
Ενώ στην αρχή πίστεψαν ότι το εγχείρηµα ήταν βατό στην συνέχεια και επί της πράξης ανακάλυψαν τις
δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήµατος και στράφηκαν στην λύση µας.
Είναι επίσης γεγονός ότι στον συνολικό κύκλο από τον προσδιορισµό της τιµολογιακής πολιτικής
ενός προϊόντος µέχρι την τιµολόγηση και είσπραξη υπάρχει το θέµα του revenue leakage. Ένα θέµα
που απασχολεί έντονα όλες τις τράπεζες διεθνώς και όπου λύσεις όπως η ZafinLabs και το +Chordia
Debt Collections, το αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά. Πιο συγκεκριµένα µε την λύση µας:
•
•

•
•

προσδιορίζεται η τιµολογιακή πολιτική των προϊόντων όσο σύνθετη και εάν είναι αυτή και
προσφέρεται δυναµικά διαµορφούµενη µε βάση τα χαρακτηριστικά του πελάτη (miRevenue)
προσοµοιώνεται η απόδοση της στρατηγικής και πολιτικής πριν δοθεί στην παραγωγή,
υπολογίζεται η απόδοση και η κερδοφορία και παράγονται πολύπλοκες σχετικές αναφορές
(miEarnings)
τιµολογούνται τα προϊόντα σε απόλυτη συµφωνία µε την τιµολογιακή πολιτική χωρίς καµία
απώλεια εσόδου (miBilling)
εφαρµόζονται σύνθετα και πολύπλοκα Loyalty προγράµµατα (miLoyalty)

Μέσα στον οργανισµό δηµιουργείται ένα σηµείο αναφοράς όσον αφορά τα προϊόντα, πολιτικές,
καµπάνιες κλπ. Οι εφαρµογές πληροφορικής που εµπλέκουν προϊόντα «κτυπούν» την πόρτα του
miRevenue και µέσω του ενσωµατωµένου rules engine λαµβάνουν την προσφορά σχετικά µε τα
προϊόντα της Τράπεζας ή και του Οµίλου. Με την αξιοποίηση αυτής της λύσης οι προσφορές µπορούν
να φτάσουν σε ένα απόλυτα προσωποποιηµένο επίπεδο πελάτη µε δυναµικό τρόπο (Dynamic
Relationship Pricing). Ο πελάτης απολαµβάνει την ιδιαίτερη και προσωπική διαχείριση.

Όλα τα παραπάνω µπορούν να εφαρµοστούν σε επίπεδο πολλαπλών χωρών, πολλαπλών
καναλιών επικοινωνίας µε πελάτες και µπορούν να υλοποιηθούν σε εντυπωσιακά γρήγορους ρυθµούς.
Επιπλέον µπορεί να υλοποιηθεί µόνο ένα module από την λύση πχ Loyalty module.

Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι η οµάδα των συµβούλων µας σε συνεργασία µε τους
συµβούλους της ZafinLabs υλοποίησε και εφάρµοσε τιµολογιακές πολιτικές σε πραγµατικό περιβάλλον
στο 1/10 του χρόνου που πριν την εφαρµογή της λύσης χρειαζόταν ο οργανισµός. Το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα που αποκτά µία Τράπεζα είναι µοναδικό!
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα εφαρµογής της λύσης είναι πολλαπλά:
•
•

•
•

Μείωση του χρόνου λανσαρίσµατος προϊόντων και προσφορών (Time to Market)
Οι business χρήστες προσδιορίζουν µε την εισαγωγή παραµέτρων την πολιτική και στην
στρατηγική χωρίς να χρειάζεται η συγγραφή κώδικα προγραµµατισµού από την ∆ιεύθυνση
Πληροφορικής
Εξυγίανση όποιων θεµάτων pricing και billing υφίσταται και κατά συνέπεια η µείωση της
όποιας απώλειας εσόδου (Revenue Leakage)
Λειτουργικά προσφέρει την δυνατότητα της δυναµικής διαχείρισης της σχέσης
πελάτης/προϊόντα, πράγµα που κανένα CRM σύστηµα δεν µπορεί να προσφέρει.

Τα παραπάνω οφέλη τα απολαµβάνουν ήδη µεγάλοι οργανισµού όπως η Barclays, SEB, Standard
Chartered Bank, Zürcher Kantonal Bank κλπ.
Η Intelli είναι περήφανη για την λύση της ZafinLabs που προσφέρει στην ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή καθότι ταιριάζει απόλυτα στην αποστολή της, που είναι να προσφέρει στον Τραπεζικό χώρο
πρωτοποριακές λύσεις µε σύντοµη απόσβεση επένδυσης που προσθέτουν πραγµατική αξία στον
οργανισµό δρώντας ως Trusted IT Advisor.

