NAVI FAKTORING
Kompleksowa platforma dla firm faktoringowych

PRACUJ SPRAWNIEJ, SPRZEDAWAJ WIĘCEJ
OGRANICZ RYZYKO DZIAŁALNOŚCI
Platforma dopasowana do wymagań branży i współczesnego faktoringu

Rozwiązanie integrujące wszystkie procesy związane
z
faktoringiem
gwarantujące
sprawność
funkcjonowania
Projektowana z myślą o ergonomii pracy i wygodzie
użytkowania
Przeznaczona dla faktorów o różnej skali działalności zarówno
małych podmiotów jak i podmiotów korporacyjnych
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NAVI FAKTORING – UZYSKAJ PRZEWAGĘ
Zaprojektowany z myślą o konkretnych potrzebach biznesowych

01

Pracuj w jednym środowisku – całościowe podejście
zintegrowane z wewnętrzną infrastruktura IT

02

Zwiększ sprzedaż – platforma komunikacji z klientem, ze
wsparciem omnichannel i nowoczesnych kanałów digitalowych

03

Ogranicz ryzyko – zaimplementowane procesy analizy ryzyka
pozwalające na podniesienie rentowności przedsiębiorstwa

04

Przyspiesz działalność operacyjną – daleko posunięta automatyzacja obejmująca
procesy faktoringu i pokrewne

Tworzyliśmy platformę NAVI
Faktoring wspólnie z naszymi
klientami. Od pierwszego dnia
z myślą o uzyskaniu wymiernych
korzyści
wynikłych
z
jej
użytkowania w codziennej pracy.

Platforma NAVI Faktoring jest
produktem Mint Software
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MODULARNOŚĆ SYSTEMU
Wyodrębnione elementy systemu – większa przejrzystość, większe możliwości

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CAŁEGO PROCESU FAKTORINGOWEGO
Dzięki modularnej budowie – NAVI Faktoring może być wdrożony w konfiguracji
dopasowanej do wymagań faktora

Obsługa wielu form faktoringu i produktów finansowych: Faktoring
klasyczny, odwrócony, pełny, z regresem lub bez. Możliwość
implementacji własnych produktów finansowych

Finansowanie: Zarządzanie limitami finansowania, proces akceptacji
transz i ubezpieczania należności
Raportowanie: Predefiniowane raporty, podglądy klientów i dashboardy
managerskie. Dodatkowo możliwe podłączenie dodatkowych narzędzi
do raportowania.

LIMITY
FINANSOWANIA

OBSŁUGA
WALUT

Operacje i Rozliczenia : Integracje z systemami księgowymi, płatności
i przelewy, rozliczanie spłat, automatyczne procesy rozliczeniowe
wynagrodzeń, odsetek oraz umów
Ocena ryzyka: Narzędzia dla analityków, moduł scoringowy, integracje
z bazami informacji gospodarczych

PANEL
KLIENTA

CRM

Pokrycie procesu sprzedaży: Wsparcie procesu sprzedaży, obsługa
wniosków, umów i integracja z CRM
Omnichannel: Narzędzia dla sieci brokerskiej, automatyczne moduły
sprzedażowe, linki afiliacyjne

UBEZPIECZANIE
NALEŻNOŚCI

SCORING

RAPORTY

UMOWY
SPRZEDAŻ

PŁATNOŚCI
WNIOSKI
WIERZYTELNOŚCI
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OMNICHANNEL
Narzędzia dla sprzedaży tradycyjnej oraz internetowej

NAVI FAKTORING
Raportowanie

Kanały sprzedaży

Siec sprzedaży
własna

Upselling i
cross-selling

Sprzedaż online

Dystrybutorzy

Automatyczny

Pośrednicy
indywidualni

Ubezpieczenia

Sieci brokerskie
sieci pośrednictwa

Inne produkty

system
pozyskiwania
i obsługi leadów

Panel klienta

Linki affiliacyjne
NAVI FAKTORING
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AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY
Wykorzystaj technologie. Ogranicz pracę manualną, działaj szybciej niż konkurencja

KOMPLEKSOWE WSPARCIE SPRZEDAŻY
Szereg rozwiązań zastosowanych w NAVI Faktoring pozwala na ograniczenie pracy manualnej.
Platforma umożliwia realizacje części sprzedaży bez udziału człowieka. Automatyczne
narzędzia pozwalają na kilkukrotne przyspieszenie pracy analityka. Zaimplementowany
workflow i elektroniczne dokumenty skracają czas procedowania i zwiększają efektywność
sprzedaży

SPRZEDAŻ ONLINE

Laura is Our Communication Manager during last
ten years and all are satisfied with her.

Bezobsługowy system sprzedaży
produktów
faktoringowych.
Zintegrowany
proces
oceny
ryzyka (scoring) i elektoniczne
zawarcie umowy umożliwiają
finansowanie
w rekordowym
czasie

PANEL KLIENTA

Podniesienie jakości obsługi
posprzedażowej. Klient ma
możliwość wnioskowania o
dodatkowe
produkty
lub zmiany w obecnych
umowach

PROCES
FINANSOWANIA
Wsparcie
procesu
decyzyjnego dedykowanymi
narzędziami dla analityków
oraz komitetu kredytowego.
Przekłada
się
na
przyspieszenie procesowania
większych umów
NAVI FAKTORING
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PLATFORMA DO KOMUNIKACJI Z KLIENTEM
Wyróżnij się na rynku. Dbaj o klientów lepiej niż inni

APLIKACJA MOBILNA – SKANOWANIE FAKTUR
Wystarczy zrobić zdjęcie i faktura trafia do systemu

SZYBKI KONTAKT Z
KLIENTEM
Wiele punktów styku,
automatyzacja komunikacji
narzędzia dla klientów do
zarządzania swoimi
kontraktami

POWIADOMIENIA MAILOWE, AUTORYZACJE SMS
System przypomni o płatnościach, powiadomi o statusie
wniosku, pozwoli na autoryzacje operacji smsem

WBUDOWANY CRM
Historia kontaktu z klientem do wglądu w razie
potrzeby

PANEL KLIENTA ONLINE
Podgląd
obecnych
umów
i
możliwość
wnioskowania o zmiany w obecnych warunkach
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ZAIMPLEMENTOWANY WORKFLOW
Efektywna praca dzięki właściwej organizacji procesów

Definiowane
uprawnienia akceptacji
komitetu kredytowego

Generowanie wydruków,
repozytorium
elektroniczne

Start
System powiadomień
o nowych zdarzeniach

Finish
Możliwość dostosowania
workflow do wymagań
faktora

Integracje z systemami
zewnętrznymi
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AUTOMATYZACJA PRACY OPERACYJNEJ
Pracuj mądrze. Skup się na tym co istotne.

ROZLICZENIA PRZELEWÓW
Integracja z systemami bankowymi,
automatyczne
dopasowywanie
rozliczeń wierzytelności.

AUTOMATYCZNE ROZLICZENIA

GENEROWANIE DOKUMENTÓW

Integracja z systemami księgowymi,
automatyzacja wystawiania faktur
za prowizję i opłaty dodatkowe

Generowanie umów, aneksów
i cesji. System do zawierania
umów kanałem elektronicznym

MODEL OCENY RYZYKA
Definiowalne algorytmy, scoringu
i oceny rzetelności klientów.
Możliwość ustawienia kryteriów
automatycznej akceptacji wniosku
i finansowania
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ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
Stabilna działalność w oparciu o dane

NAVI FAKTORING – PARTNER PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI
Gotowe narzędzia do wsparcia procesów decyzyjnych na
potrzeby udzielania finansowania

Scoringi
i
ścieżki
decyzyjne:
Możliwość tworzenia wielu procesów
podejmowania
decyzji
(także
automatycznych)

Dedykowane Panele:
Przygotowane dla analityków
i komitetu kredytowego

Definiowalne
warunki:
Różne
produkty mogą posiadać różne limity
globalne lub na odbiorcach, system
ostrzeżeń i wykluczeni nierzetelnych
kontrahentów

Integracje: BIK, giełdy
wierzytelności, ubezpieczyciele,
biura informacji gospodarczych
wywiadownie gospodarcze

Ubezpieczanie należności: z poziomu
platformy
można
zabezpieczyć
należności u wybranych TU
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USŁUGI PONAD GRANICAMI
NAVI Faktoring przygotowany jest dla faktorów prowadzących operacje międzynarodowe

WIELOWALUTOWOŚĆ

OBSŁUGA ODBIORCÓW
SPOZA KRAJU FAKTORA

MOŻLIWY RÓŻNE WERSJE W
ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA

SKALOWALNA
ARCHITEKTURA
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BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘP
Zachowaj wysokie standardy w każdym obszarze działalności

ROZBUDOWANY SYSTEM UPRAWNIEŃ
System ról i dostępów, hierarchia danych i ACL

ARCHITEKTURA OPARTA O
MIKROSERWISY
Ograniczenie ryzyka niepowołanych
incydentów i ich skutków
SZYFROWANIE DANYCH
Standardy bankowe w przesyle informacji

POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
I KOPIE ZAPASOWE
Codzienna archiwizacja danych,
Continuous Integration, plany Distaster
Recovery
OGRANICZENIE DOSTĘPU (VPN)
Możliwość dowolnego ograniczenia
dostępu

KONTENERYZACJA I CIĄGŁA
INTEGRACJA
Możliwość dopasowania do polityki
faktora
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ARCHITEKTURA SYSTEMU
Zainwestuj w dobry silnik, inwestycja zwróci się w przyszłości

W OPARCIU O SPRAWDZONE
TECHNOLOGIE
Wykorzystywane w tysiącach projektów
na świecie, przetestowane i ze wsparciem
OPARTA O MIKROSERWISY
Ułatwia rozbudowy i implementacje w
dedykowanym środowisku

PEŁNA DOKUMENTACJA
Pozwalająca na implementacje
niestandardowych rozwiązań

SKALOWALNA
System NAVI Faktoring przygotowany jest na
duże obciążenie użytkowników oraz zmiany
funkcjonalne

STANDARDY JAKOŚCI
Zaimplementowane wzorce
projektowe i pokrycie testami
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INTEGRACJE Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI
Wykorzystaj gotowe integracje do zwiększenia możliwości systemu

NAVI Faktoring - integracje

SPRZEDAŻ ONLINE

SYSTEMY KSIĘGOWE
I BANKOWE

BAZY PAŃSTWOWE

WYWIADOWNIE
GOSPODARCZE

API

Połączenia z formularzami,
landing page’ami i inne
udogodnienia

Sage Symfonia, Blue
Media i banki w
standardzie MT 940

CEIDG, KRS, GUS, KNF i
inne źródła danych

BIG Infomonitor, KRD,
VERIF, BisNode Atradius,
BIK

Wygodna integracja z
dowolnymi systemami
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RAPORTOWANIE
Bądź na bieżąco 24/7

25%

15%

47%

13%

DASHBOARDY MANAGERSKIE

PANELE PRACOWNICZE

RAPORTY WYNIKÓW

HURTOWNIE DANE

Dedykowane, dopasowane
do wymagań faktora

Ułatwienie dla specjalistów
w pracy codziennej

Raporty handlowe, sprzedaży,
przychodów czy dane dla firm
zewnętrznych np.

Możliwość integracji
z hurtowaniami danych

System został tak zaprojektowany aby umożliwiał dowolne raportowanie. Jesteśmy w stanie stworzyć dedykowany raport lub dashboard wedle życzenia
faktora. Istnieje także możliwość podłączenia zewnętrznych narzędzi raportowych do systemu.
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MINT SOFTWARE – STABILNY PARTNER
Rozwiązania dedykowane biznesowi

Mint Software to zgrany zespół 27 wykwalifikowanych specjalistów
interdyscyplinarnych ekspertów technologicznych. Jako software House
realizujemy projekty dedykowane dla branży finansowej oraz e-commerce

Nasze wieloletnie doświadczenie gromadziliśmy pracując jako
projektanci, architekci, analitycy, projekt menadżerowie, konsultanci
lub senior developerzy. Tworzyliśmy serwisy internetowe, platformy
do zarządzania, platformy VOD, systemy internetowe, dedykowane
platformy obiegów pracy oraz dokumentów, CRM, ERP, sieci

afiliacyjne, sklepy internetowe topowych sieci handlowych w Polsce
i Europie

Od roku 2015 rozwijamy własne technologie oraz produkty w obszarze
FinTech
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MINT SOFTWARE – STANDARDY JAKOŚCI
Pomagamy realizować cele klientów, dzięki systemowemu podejściu do naszej pracy

DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI
Certyfikowani programiści wspierani przez
analityków biznesowych, wdrożeniowców,
projektantów i PM

SYSTEMOWE PODEJŚCIE
Wzorce projektowe, Code Reviev, refaktoryzacja,
testy jednostkowe, funkcjonalne automatyczne

DSDM, SCRUM
Metodyki dobierane do projektu i celów
biznesowych

NOWOCZESNY WARSZTAT PRACY
Atlassian JIRA, Confluence, Bitbucket,
Bamboo, Docker, Giffy, Axure RP, Marvel

Continuous Integration
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DZIĘKUJEMY
Zapraszamy do kontaktu

DANE KONTAKTOWE
Mint Software sp z o.o.

+48 604 341 523

Ul Jasnogórska 23

biuro@mintsoftware.pl

31-358 Kraków

https://www.facebook.com/MintNetPl/

NIP: 945 218 83 08

