Cash Planner

Cash management, optimalizace a predikce
poboček a bankomatů
CashPlanner je nová generace nástroje pro cash management
a optimalizaci hotovosti v ATM a pobočkové sítě.

CashPlanner®
MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ
CASH MANAGEMENT

S použitím CashPlanner dosáhnete
● Kontinuální predikce a optimalizace nákladů v reálném čase.
● Výrazné snížení provozních nákladů spojených s nedostatkem hotovosti nebo vyšším množstvím hotovosti
v ATM a na pobočkách.
● Ucelený přehled o historii, aktuálním stavu hotovosti na jednotlivých místech a plánu rozvozu hotovosti.
● Optimalizace nákladů na rozvoz hotovosti pro ATM a pobočky.
● Optimalizace cash flow.
● Možnost měření a vizualizace kvality prediktivního modelu (srovnání plán vs. skutečnost).
● Snížení oběživa v síti.
● Optimalizaci depozita.
● Praxí ověřené řešení v podmínkách lokálního trhu.

Optimalizaci, plánování a řízení
hotovosti

Software CashPlanner byl vyvinut softwarovým týmem společnosti Albacon Systems, a.s.

FUNKCE A VLASTNOSTI

CASHPLANNER JE PŘIZPŮSOBIVÝ

• Návrh optimalizovaného stavu hotovosti
na pobočkách a v síti ATM.
• Optimalizace cyklů dotací a odvodů v závislosti
na ceně zpracování hotovosti, krytí maximální
částky hotovosti pojišťovnou a na ceně peněz.
• Automatizace nebo zjednodušení objednávání
dotace/odvodů do C.I.T. (podpora více C.I.T.).
• Začlenění poboček a ATM do uživatelsky
definovaných skupin rozdělených podle
- business požadavků
- geografických závislostí
- C.I.T (podle přiřazeného depozita), které
obsluhují pobočku
- umístění poboček (např. obchodní centra, školy,
dopravní uzly)
- jiných uživatelsky definovaných požadavků
• Prezentace dat získaných nebo plánovaných
úspor použitím navrhnutých optimalizačních
kroků.
• Korekce na tendenci ATM / pobočky.
• Oběh informací, které souvisí s jednotlivými
procesy a optimalizací nákladů hotovosti.
• Podpora plánování ve více měnách na úrovní
nominálů (včetně mincí).
• Podpora více jazyků (CZ, AJ).
• Podpora svátku a víkendů.
• Pribor / Euribor online reader.
• Podpora přehledů v google maps.

Měnit řadu klíčových parametrů, a tak zohledňovat
aktuální požadavky banky v reálném čase bez nutnosti
zásahu dodavatele řešení je teď tak snadné. Jedná se
například o tyto parametry:
• Cena zpracování peněz C.I.T. cena za 1 interval
dotace + přepravy).
• Cena peněz na bankovním trhu.
• Pojistný limit krytí pobočky banky a ATM.
• Minimální hladina požadované hotovosti.
• Změna způsobu výpočtu nákladů (lineární/paušální).

Příklad obrazovky provozních nákladů:

Podpora přehledů
v google maps

OBRAZOVKY SYSTÉMU - popis funkcí
1. PŘEHLED STAVU SÍTĚ ATM A POBOČEK
CashPlanner informuje, kdy se optimalizační
bod dostane do kritického stavu hotovosti a kdy
bude prázdný (nulový stav). Na základě toho je
možné plánovat objednávání plnění/oddotování
u C.I.T. Předpoklad kritického a nulového stavu je
vyhodnocován na základě uživatelsky zvoleného
období. Predikce stavu je výsledkem matematických
výpočtů, které k přesnému výsledku potřebují historii
stavu optimalizačního bodu (např. 30 dní, 60 dní,
365 dní). V některých případech může být užitečné
vyhodnocovat budoucí stav z různých historických
období.

2. OPTIMALIZACE PLNĚNÍ

Představuje ucelený pohled na aktuální plnění
optimalizačního bodu, denní výběry a predikci na
dny a hodiny nulového stavu. Zároveň poskytuje
ucelené porovnání efektivity plnění v protikladu k
návrhu na optimální plnění. Na základě vstupních
dat jako je cena přepravy, cyklus plnění a ceny peněz
(úrok) poskytuje informace jako jsou:
• cena hotovosti za cyklus a den
• optimální plnění
• optimální cena za den
• úspora finančních nákladů
Výpočet optimálního plnění je závislý na stupních datech a zároveň poměru mezi nimi. Příkladem může být
situace, kdy je na trhu nízká cena peněz a vysoká cena přepravy a zpracování. V takovém případě aplikace
pravděpodobně navrhne výše plnění s delším cyklem plnění. Cenu přepravy je možné uvést pro každý
optimalizační bod samostatně na kartě bankomatu nebo použít cenu přepravy globálně pro celou skupinu.

3. GENEROVÁNÍ AUTOMATICKÝCH OBJEDNÁVEK
CashPlanner generuje pro C.I.T. přesnou objednávku
plnění/oddotování na následující dny se soupiskou
počtu kusů nominálů podle automatické objednávky
na několik dní dopředu. Období je možné podle
potřeby upravit.

Požadujte po vaší C.I.T. plnou optimalizaci zpracování hotovosti integrací
sw. řešení cashplanner a alcash!
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