Cash Planner

Cash management, optimalizácia a predikcia
pobočiek a bankomatov
CashPlanner je nová generácia nástrojov pre cash management
a optimalizáciu hotovosti v ATM a pre pobočkové siete.

CashPlanner®
MODERNÉ riešenie pre Váš
Cash managment

S použitím CashPlanner dosiahnete:
● Kontinuálne predikcie a optimalizáciu nákladov v reálnom čase.
● Výrazné zníženie prevádzkových nákladov spojených s nedostatkom hotovosti alebo vyšším množstvom
hotovosti v ATM a na pobočkách.
● Ucelený prehľad o histórii, aktuálnom stave hotovosti na jednotlivých miestach a plánoch rozvozu
hotovosti.
● Optimalizáciu nákladov na rozvoz hotovosti pre ATM a pobočky.
● Optimalizáciu cash flow.
● Možnosť merania a vizualizácie kvality prediktívneho modelu (porovnanie plán vs. skutočnosť).
● Zníženie obeživa v sieti.
● Optimalizácia depozitu.
● Praxou overené riešenie v podmienkach lokálneho trhu.

OptimalizÁciA, plánovANIE a RIADENIE
hotovosti

Software CashPlanner bol vyvinutý softwarovým tímom spoločnosti Albacon Systems, a.s.

FUNKCIE A VLASTNOSTI

CASHPLANNER JE PRISPÔSOBIVÝ

• Návrh optimalizovaného stavu hotovosti na
pobočkách a v sieti ATM.
• Optimalizácia cyklov dotácií a odvodov v
závislosti na cene spracovania hotovosti, krytí
maximálnej čiastky hotovosti poisťovňou a na
cene peňazí.
• Automatizácia alebo zjednodušenie
objednávania dotácie/odvodov do C.I.T.
(podpora viac C.I.T.).
• Začlenenie pobočiek a ATM do užívateľsky
definovaných skupín rozdelených podľa:
- business požiadaviek
- geografických závislostí
- C.I.T (podľa priradeného depozitu), ktoré
obsluhujú pobočku
- umiestenie pobočiek (napr. obchodné centrá,
školy, dopravné uzly)
- iných, užívateľsky definovaných požiadaviek
• Prezentácia údajov získaných alebo plánovaných
úspor použitím navrhnutých optimalizačných
krokov.
• Korekcia na tendencii ATM/pobočky.
• Obeh informácií, ktoré súvisia s jednotlivými
procesmi a optimalizáciou nákladov hotovosti.
• Podpora plánovania vo viacerých menách na
úrovni nominálov (vrátane mincí).
• Podpora viacerých jazykov (CZ/SK, AJ).
• Podpora sviatkov a víkendov.
• Pribor / Euribor online reader.
• Podpora prehľadov v google maps.

Meniť radu kľúčových parametrov a tak zohľadňovať
aktuálne požiadavky banky v reálnom čase bez
nutnosti zásahu dodávateľa, riešenie je teraz tak
jednoduché. Jedná sa napríklad o tieto parametre:
• Cena spracovania peňazí C.I.T. - cena za 1 interval
(dotácia + preprava).
• Cena peňazí na bankovom trhu.
• Poistný limit krytia pobočky banky a ATM.
• Minimálna hladina požadovanej hotovosti.
• Zmena spôsobov výpočtu nákladov (lineárny/
paušálny).
Príklad obrazovky prevádzkových nákladov:

Podpora prehľadov
v google maps

OBRAZOVKY SYSTÉMU - popis funkcií
1. PREHĽAD STAVU SIETE ATM A POBOČIEK
CashPlanner informuje, kedy sa optimalizačný bod
dostane do kritického stavu hotovosti a kedy bude
prázdny (nulový stav). Na základe toho je možné
plánovať objednávanie plnenia/oddotovanie u
C.I.T. Predpoklad kritického a nulového stavu je
vyhodnocovaný na základe užívateľsky zvoleného
obdobia. Predikcia stavu je výsledkom matematických
výpočtov, ktoré k presnému výsledku potrebujú
históriu stavu optimalizačného bodu (napr. 30
dní, 60 dní, 365 dní). V niektorých prípadoch môže
byť užitočné vyhodnocovať budúci stav z rôznych
historických období.

2. OPTIMALIZÁCIA PLNENIA

Predstavuje ucelený pohľad na aktuálne plnenie
optimalizačného bodu, denné výbery a predikciu
na dni a hodiny nulového stavu. Zároveň poskytuje
ucelené porovnanie efektivity plnenia v protiklade k
návrhu na optimálne plnenie. Na základe vstupných
údajov, ako je cena prepravy, cyklus plnenia a ceny
peňazí (úrok) poskytuje informácie ako sú:
• cena hotovosti za cyklus a deň
• optimálne plnenie
• optimálna cena za deň
• úspora finančných nákladov
Výpočet optimálneho plnenia je závislý na vstupných údajoch a zároveň na pomere medzi nimi. Príkladom
môže byť situácia, kedy je na trhu nízka cena peňazí a vysoká cena prepravy a spracovania. V takomto prípade
aplikácia pravdepodobne navrhne výšku plnenia s dlhším cyklom plnenia. Cenu prepravy je možné uviesť
pre každý optimalizačný bod samostatne na karte bankomatu alebo použiť cenu prepravy globálne pre celú
skupinu.

3. GENEROVANIE AUTOMATICKÝCH OBJEDNÁVOK
CashPlanner generuje pre C.I.T. presnú objednávku
plnenia/oddotovania na nasledujúce dni so
súpiskou počtu kusov nominálov podľa automatickej
objednávky na niekoľko dní dopredu. Obdobie je
možné podľa potreby upraviť.

Požadujte pre vašu C.I.T. plnú optimalizáciu spracovania hotovosti integráciou
SW riešenia CASHPLANNER A ALCASH!
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