Zahraniční bezhotovostní
platby na Slovensku?
SEPA ready!
Společnost CGI přispěla k hladkému přechodu na systém SEPA.

CGI pomohla největším 4 slovenským bankovním domům
přejít na jednotný evropský platební systém a zoptimalizovat
celou infrastrukturu a podnikové procesy pro spravování
plateb.
Od února letošního roku mohou Slováci realizovat zahraniční bezhotovostní
platby včetně inkas stejně rychle, jednoduše a bezpečně jako domácí
bankovní transakce. Díky přechodu na nový platební systém SEPA (Single
Euro Payments Area) se bankovní převody v rámci Evropské unie sjednotili
a platí pro ně stejná pravidla jako pro vnitrostátní transakce, včetně
poplatků a doby zpracování.
O hladký přechod na platformu SEPA se ve 4 hlavních bankách na
Slovensku postarala společnost CGI Slovakia. Zavedla nový systém na
zpracování plateb mj. v jedné z největších bank na Slovensku, která má
více než 1,3 milionu klientů a přibližně 30% podíl na trhu. Nová platební
brána od CGI sjednotila přes 50 rozhraní této banky, snížila její provozní
náklady a zautomatizovala zpracování plateb. Automaticky je dnes
zpracováváno 99,7% všech plateb.
CGI implementovala svým klientům produkt SEPA Engine určený pro
komplexní zpracování bankovních transakcí, který byl vyvinut v regionu
střední Evropa a využívá ho řada bank na celém světě. Při nasazování
řešení byl kladen důraz na flexibilitu, jednoduchou a rychlou rozšiřitelnost,
bohatou funkcionalitu a nenáročnou integraci do různých bankovních
prostředí.
Ze strany zákazníků byla oceněna flexibilita expertů společnosti CGI při
řešení požadavků klienta při nasazování do živého provozu.
Implementovaná řešení jsou v souladu s požadavky zákazníků a splňují
funkci centralizovaného platebního systému.
Odborníci CGI s více než 40-ti letou zkušeností v sektoru finančnictví se
podíleli na tvorbě SEPA pravidel. Proto dokáží bankovním domům nejen
splnit výzvy v oblasti migrace na jednotný evropský platební systém, ale i
zoptimalizovat celou infrastrukturu a podnikové procesy pro zpracování
plateb.

For more information, please contact us at
marcom.cecsee@cgi.com or visit www.cgi.com.
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