AUTOMATYCZNA PLATFORMA SPRZEDAŻOWA
Elastyczna i rozbudowana platforma przeznaczona do dystrybucji produktów finansowych

OFERUJ PRODUKTY FINANSOWE ONLINE
Elastyczna i rozbudowana platforma wyspecjalizowana w dystrybucji
produktów finansowych on-line, dostępna 24/7

Sprzedaż online: wspiera indywidualne zakupy
oraz obsługuje sieci pośredniczące
w dystrybucji produktów finansowych
Łatwa w implementacji: W dowolnej polityce
wizualnej jako whitelabel

Przeznaczona dla firm o różnej skali działalności zarówno
małych podmiotów jak i podmiotów korporacyjnych.
Platforma obsługuje różnego rodzaju produkty finansowe
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PRZEZNACZENIE PLATFORMY
Jedna platforma, wiele możliwości

AKWIZYCJA NOWYCH KLIENTÓW
Zautomatyzowany kanał do pozyskiwania
nowych klientów

WSPARCIE MULTICHANNEL
Narzędzie sprzedażowe dla sieci
brokerskich i pośrednictwa

UPSELL & CROSS SELL
Zwiększanie rentowności obecnych klientów

NOWE RYNKI I PRODUKTY
Umożliwia efektywne kosztowo oferowanie
produktów dla nowych segmentów rynkowych
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NOWOCZESNY MECHANIZM DYSTRYBUCJI
Nowe pokolenie, nowe przyzwyczajenia, nowoczesne dopasowane rozwiązanie

ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO ZMIAN W
ZACHOWANIU KLIENTÓW

NOWE REALIA:
Technologia zmienia sposób
w jaki się komunikujemy,
zachowujemy
i dokonujemy zakupów.

Wykorzystanie gotowych mechanizmów e-commerce
dedykowane użytkownikom którzy preferują zakup online
ponad wizytę w placówce lub u przedstawiciela.
Dostępna online - Umożliwiająca zakup bez pośredników
o dowolnej porze dnia lub nocy
Błyskawiczna – skraca czas całości procesu, odpowiadając
na wymagania stawiane przez klientów

Klarowna – prowadzi krok po kroku, pomaga w decyzji,
ułatwia proces
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WYRÓŻNIKI PLATFORMY
Najważniejsze powody dlaczego warto zainteresować się on-line

BEZPIECZNA

AUTOMATYCZNA

Posiada wbudowane rozwiązania
antyfraudowe

Procesy, komunikacja i operacje.
Pełna automatyzacja od formularza do
zamknięcia sprzedaży

WIELOPRODUKTOWA

INTEGROWALNA

Dopasowana do wymagań wielu
produktów finansowych

Przygotowana do włączenia w inne
systemu działające w organizacji

ŁATWA W UŻYCIU

WIELOKANAŁOWA

Prosty w rozpoczęciu proces
i przemyślany UX przekłada się na
wysokie konwersje.

Pozwala na obsługę sieci partnerskich,
brokerów, landing page, formularzy
i innych narzędzi online
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PEŁNE POKRYCIE PROCESU SPRZEDAŻOWEGO ONLINE
Jak działa platforma

W pełni elektroniczny
system generowania
i zawierania umowy
autoryzowana za
pośrednictwem SMS

Systemy antyfraudowe
potwierdzają
tożsamość i rzetelność
klienta

Start

Proste formularze
zaprojektowane aby
uzyskać maksymalną
konwersje

Finish
Różne procesy
analizy ryzyka,
scoringu o oceny
klienta dopasowane
do oferowanego
produktu

Zaimplementowane
narzędzia do integracji
przyspieszające
operacyjne
dostarczenie produktu
lub usługi
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GOTOWE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ SPRZEDAŻ ONLINE
Wykorzystaj technologie. Ogranicz pracę manualną, działaj szybciej niż konkurencja 24/7

NARZĘDZIA FRONT I BACK-OFFICE
Platforma automatycznej sprzedaży produktów finansowych może zostać wykorzystana od
prostych do

skomplikowanych procesów dystrybucji produktów finansowych. Obsługuje

gromadzenie danych, uzupełnianie wniosków, analizę potencjalnego klienta (m. in. scoring),
generowanie

i

zawieranie

umów

drogą

elektroniczną.

Może

także

dokonywać

automatycznego księgowania i rozliczania, w całości ograniczając błędy ludzkie.

GOTOWA DO
IMPLEMENTACJI
Rozwiązanie może zostać
wykorzystane w całości lub
części na dowolnym etapie
procesu istnieje możliwość
przekazania lub odebrania
danych
do/od
innych
systemów IT.

AUTOMATYZACJA I
ZARZĄDZANIE

SYSTEM
ANTYFRAUDOWY

Całość
procesu
może
być
realizowana
automatycznie.
Skonfigurowane
wyjątki
przekazywane do działu sprzedaży
lub analityki. Można zarządzać
procesami w oparciu o produkty
i definiować warunki brzegowe

Weryfikacja
klienta
w oparciu o SMS i przelewy
jednorazowe. Sprawdzamy
także informacje w BIK oraz
BIGach. Proces weryfikacji
dopasowany
jest
do
oferowanego produktu.
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WYGODA I FUNKCJONALNOŚĆ W UŻYCIU
Wyróżnij się na rynku. Dbaj o klientów lepiej niż inni

SZYBKI KONTAKT Z
KLIENTEM
Budowanie przewagi
konkurencyjnej w
oparciu o UX i wygodę
użytkowania

DUŻY NACISK NA UX KLIENTA
Intuicyjne rozwiązanie i prostota dla klienta zwiększa
konwersje sprzedaży
POWIADOMIENIA MAILOWE, AUTORYZACJE SMS
System powiadomi klienta o statusie, wygeneruje umowę
i pozwoli na jej podpisanie w drodze elektronicznej

DODATKOWY PANEL KLIENTA
Możliwość implementacji panelu klienta z zawartymi
transakcjami i dodatkowymi funkcjonalnościami

INTERAKTYWNA
Prowadzi klienta przez proces, posiada wbudowane
mechanizmu drag&drop do wgrywania plików i inne
elementy zwiększające komfort użytkowania
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KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA PLATFORMY
Zwiększ możliwości Twojej firmy

Skrócenie procesu sprzedaży, zwiększenie konwersji
i satysfakcji klienta
Nowe kanały sprzedaży o niskim koszcie pozyskania klienta
Zwiększenie efektywności poprzez automatyzacje – ograniczenie
kosztów back-office otwiera nowe możliwości produktowe
Udostępnienie narzędzia wspierającego obecne działania
sprzedażowe w pozostałych kanałach sprzedaży
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PLATFORMĘ STWORZYŁ
MINT SOFTWARE
Fintech, e-commerce, systemy biznesowe

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
Continuous Integration

DSDM, SCRUM
Metodyki dobierane do projektu i celów
biznesowych

NOWOCZESNY WARSZTAT
PRACY
Atlassian JIRA, Confluence, Bitbucket,
Bamboo, Docker, Giffy, Axure RP, Marvel
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MINT SOFTWARE
REALIZACJE
Fintech, e-commerce, systemy biznesowe

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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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

