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Loan Processing System (LPS)  je informační systém, který řídí, automatizuje a výrazně zefektivňuje průběh celého procesu prodeje 
úvěrových produktů. LPS šetří finanční prostředky a personální zdroje banky, posiluje pověst finanční instituce na trhu a zvyšuje 
loajalitu zákazníků.
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Představení řešení

Řešení pro efektivní prodej úvěrových produktů 
Řešení LPS zásadním způsobem mění realizaci úvěrových obchodů na 
efektivní a řízený proces, šetří náklady organizace, snižuje riziko delikvence a 
umožňuje všem rolím, které se účastní prodeje úvěrových produktů, věnovat 
se zejména prodeji a ne neefektivní administrativě.

Systém LPS pokrývá celý proces prodeje úvěrových produktů od příchodu 
klienta na pobočku, přes automatizované generování smluvní dokumen-
tace, až po sledování splácení úvěru. Systém umožňuje rozkládat zátěž na 
prodejních místech a analytických centrech banky, obsahuje eskalační 
nástroje garantující rychlost zpracování a schválení žádosti a odlehčuje 
vztahových manažerů, ale i klienta od nadbytečné administrativy. LPS je 
efektivním nástrojem pro management, který má kdykoliv aktuální informace 
o počtu a stavu probíhajících žádostí o úvěrové produkty. Umožňuje rychle 
reagovat na potřeby trhu, efektivně řídit typy použitých smluv a v konečném 
důsledku přispívá k šetření nákladů a snižování rizika spojeného s lidským 
faktorem při procesu prodeje úvěrů.

Procesy
Systém LPS automatizuje celý životní cyklus prodeje úvěrových produktů od 
vzniku příležitosti, přes přípravu úvěrového návrhu včetně definice vhod-
ných produktů, podmínek, zabezpečení, limitů, až po finalizaci a schvalování 
připravených úvěrových návrhů včetně kompletní dokumentace.

Samotný životní cyklus nekončí čerpáním produktů, ale pokračuje v péči 
o klienta i v následujícím období a nabízí další možnosti pracovníkům v 
efektivní obchodní komunikaci s klientem. Odstranění nadbytečné ad-
ministrativy na straně klienta i banky má za následek zkrácení přípravy 
úvěrového případu až o 50%. Další přidanou hodnotou je zjednodušení 
práce klientských pracovníků a rychlejší obsluha klientů tím, že všemu 
potřebná data mají pracovníci předpřipravené v jednom systému. Záro-
veň je zajištěna integrita, aktuálnost a správnost všech relevantních 
informací. Toto umožňuje garanci času zpracování a schválení úvěrových 
žádostí, identifikování zátěže při schvalování a její rozložení na pracoviště s 
volnými kapacitami a nastavování optimálního procesu pro jednotlivé fáze a 
aktivity. Další výhodou je automatické generování příležitostí a předpří-
prava adekvátních nabídek pro klienty. Systém má integrované eskalační 
nástroje, které umožňují oznámení nadřízených rolí v případě nedodržení 
času určeného na zpracování žádosti.

Produkty
Produkty lze flexibilně korigovat, přidávat nebo odebírat podle vývoje 
trhu. V řešení LPS je možné definování specifických parametrů, vytvá-
ření předschválení produktů pro vymezené skupiny klientů  s časem 
zpracování až do 60% kratším oproti standardnímu postupu, využití 
a vhodné nastavení kompetenčního modelu zpřístupňující větší objem 
úvěrů pro klienty při zachování kvality úvěrového portfolia, garance délky 
zpracování žádostí pro jednotlivé produkty, a další.

Obchodní logika
Systém LPS je navržen tak, aby zefektivnil prodejní síť - optimalizací 
stavů a   kvality prodejní sítě a v konečném důsledku zvýšením obratu 

z prodeje úvěrových produktů. Dále umožňuje rozkládání zátěže na 
prodejní místa a analytické centra, včasnou identifikaci potenciálu kli-
enta vhodným nastavením KO kritérií, optimalizování obchodní sítě se 
zaměřením na efektivitu prodeje úvěrových produktů, jakož i zásadní 
odlehčení vztahových manažerů a samotného klienta od nadbytečné 
administrativy. Kromě řízení procesů a definice produktů je v systému 
zajištěna efektivní komunikace a organizace práce formou seznamu 
úkolů, zabezpečení zastupitelnosti a přesměrování úloh, definice a úpravy 
parametrů SLA, definice paralelních podprocesů a možnost generování 
komunikačních dotazů a úkolů mimo hlavního business procesu.

Reporting
Řešení je efektivním nástrojem pro management finančních institucí, 
který vyžaduje aktuální informace o počtu a stavu probíhajících žádostí 
o úvěrové produkty. Všechna data jsou uložena v SQL databázi a jsou 
jednoduše prezentovateľné. Systém umožňuje vygenerovat report dle 
požadavků banky.

Integrovatelnost
Uvědomujeme si, že ve finančních institucích nebývá k dispozici homo-
genní prostředí. Aplikace proto počítá s integrací jakéhokoli systému třetí 
strany (ať už interní nebo externí) pomocí webových služeb, respektive 
jiných dohodnutých rozhraní. Systém je řešen modulárně, proto je možné 
kdykoliv nahradit kterýkoliv subsystém jiným, bez zásadních dodatečných 
nákladů. Schopnost vysoké míry integrace na backend systémy finančních 
institucí je zároveň nezbytný předpoklad a zároveň i obrovská výhoda, 
kdy mají pracovníci k dispozici všechny relevantní, aktuální a správné 
data již předpřipravené v jednom systému.

Systém LPS je moderní aplikace s příjemným a přehledným uživatelským 
rozhraním. Vysoký důraz při tvorbě její uživatelského rozhraní byl kladen 
na intuitivnost ovládání, proto LPS nevyžaduje dlouhé komplikované 
školení koncových uživatelů.



Výhody plynoucí z nasazení řešení LPS

Na základě zkušeností z nasazení řešení LPS je možné konstatovat, že dochází k časovým úsporám v přímé angažovanosti klientských 
pracovníků a schvaľovateľských rolí přibližně o 20% a ve speciálních případech až o 60%. Nezměněnému týmu pracovníků to umožňuje 
zvýšit efektivitu prodeje. Takto ušetřený čas mohou využít na péči o aktuální klienty  a na nové akvizice. Další přímý efekt je zvýšená loajalita 
klientů, kteří nejsou neúměrně obtěžováni doložením informací a jejich žádosti jsou vybaveny v garantovaném čase. Je to zajištěno včasnou 
dostupností všech potřebných a relevantních informací o klientech a stavu procesu v rámci systému LPS. Loajální klienti budou realizovat 
své obchodní operace právě s takovou efektivně fungující finanční institucí.

Pro koho je řešení určené? 
 •  Banky a pobočky zahraničních bank

 • Úvěrové a leasingové společnosti

 • Společnosti poskytující platební karty

Jak začít?
Kontaktujte nás ještě dnes a domluvíme si schůzku.

Společně si projdeme vaše představy a připravíme řešení šité na 

míru potřebám vašeho byznysu.

obchod@millennium.sk    

www.millennium.sk    

 • Banky a pobočky zahraničných bánk 

 • Úverové a leasingové spoločnosti 

 • Spoločnosti poskytujúce platobné 

karty 

Jakým klientům jsme už řešení dodali?

Hlavní přínosy řešení:

 • Úspora nákladů na realizaci úvěrového případu ve formě 
časových a personálních úspor, automatizací procesů a od-
straněním nadbytečné administrativy na straně klientských 
pracovníků i nadřízených pracovníků.

 • Zvýšení efektivity, zkrácení času a snížení nákladů na prodej 
úvěrových produktů zavedením efektivních procesů uvedených 
ve spolehlivém informačním systému.

 • Významné usnadnění naplnění plánu prodeje úvěrových 
produktů pro obchodní útvary zkrácením času, který je po-
třebný pro jednotlivé úvěrové případy. Umožňuje to automatizace 
procesů a minimální potřeba administrativy.

 • Podpora loajality zákazníků proklientským přístupem během 
celého procesu vyřizování úvěru. Klienti předkládají kterýkoliv 
údaj pouze jednou, údaje se ukládají v systému, čímž odlehčují 
zákazníků i organizaci od nadbytečné administrativy.

 • Pokrytí celého procesu prodeje úvěrových produktů jedi-
ným komplexním systémem na všech pobočkách organizace, 
zajišťujícím spolehlivý, bezpečný a zpětně sledovatelný provoz.

 • Přehled o aktuálním počtu a stavu probíhajících žádostí o 

úvěrové produkty ve formě přehledných manažérskych reportů, 
které usnadňují důležitá rozhodnutí a odlehčují vedení poboček 
od kontroly či reklamací.

 • Automatizace prodejních a schvalovacích procesů a od-
bourání neefektivní administrativy vedou ke kvalitnějšímu a 
přímočarejšímu poskytování klientských služeb.

 • Modulární řešení umožňuje kdykoliv nahradit kterýkoliv sub-
systém jiným, bez zásadních dodatečných nákladů.

 • Jednoduchá integrovatelnost s třetími stranami. Schopnost 
vysoké míry integrace na backend systémy finančních institucí 
je zároveň nezbytný předpoklad a zároveň obrovská výhoda, 
kdy mají pracovníci k dispozici všechny relevantní, aktuální a 
správné data již předpřipravené v jednom systému.

 • Time to market nových verzí je zajištěn vyváženým poměrem 
mezi konfigurací a programováním. Dokážeme zajistit rychlou 
dobu nasazení úprav podpůrnými releasmi.

 • Systém a všechny jeho komponenty jsou technologicky pod-
porovány tím, že všechny komponenty jsou postaveny na 
standardních Microsoft technologiích.
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