Allevo despre
soluţia pentru managementul tranzacţiilor financiare al corporaţiilor
Ca parte din iniţiativa de aliniere la tendinţele de digitalizare ale sistemului bancar,
Allevo face accesibilă şi pentru mediul corporate platforma de procesare a plăţilor pe
care a dezvoltat-o pentru sistemul bancar.

Allevo oferă soluţia FinTP-TIPc menită să ajute
corporaţiile care doresc să-şi asigure management-ul
centralizat al operaţiunilor financiare, prin intermediul
unei interfaţe unice de administrare, monitorizare şi
raportare a tranzacţiilor financiare, indiferent de
numărul şi tipul de aplicaţii bancare prin care acestea
sunt efectuate.
Aplicaţia este deja utilizată cu succes de peste patru
ani în cadrul unor companii de renume unde a fost
implementată şi este concepută pentru a putea fi
utilizată atât de o singură corporaţie, cât şi de un grup
de companii.
Fie că vorbim despre procesare manuală a plăţilor,
operarea mai multor aplicaţii bancare care, de cele mai
multe ori, nu sunt centralizate; de timpul consumat de
reconciliere a plăţilor cu extrasele bancare, inclusiv pe
diferite centre de cost (dacă este cazul); de importul sau
exportul de date între aplicaţiile interne şi cele bancare;
de verificarea conform criteriilor prestabilite în vederea
validării şi ulterior autorizării plăţilor sau de tranzacţii invalide
frecvente care implică costuri suplimentare de corectare a erorilor
şi prelucrare a retururilor, soluţia Allevo vine să răspundă la fiecare
dintre aceste aspecte cu care se confruntă o companie în relaţie cu
furnizorii ei de servicii financiare.
Avantajele soluţiei oferită de Allevo sunt numeroase şi printre
acestea amintim: adăugarea de fluxuri noi corespunzatoare unor
noi tipuri de plăţi, reconcilierea detaliilor extraselor de cont cu
instrucţiunile de plată şi /sau facturi primite existente în aplicaţie,
reconcilierea detaliilor extraselor de cont cu facturile emise,
raportare de lichiditate pe baza: extraselor introduse în aplicaţie
sau a instrucţiunilor de plată existente în aplicaţie.
FinTP-TIPc este complementară oricăror sisteme ERP existente
pe piaţă şi printre funcţiile pe care le îndeplineşte se numără: cash
management, analiză lichidităţi, estimări, rapoarte, import /export
date din aplicaţie către alte aplicaţii de gestiune contabilă,
financiare, HR etc.

Prin utilizarea aplicaţiei oferită de Allevo, companiile pot
beneficia de numeroase avantaje precum: consolidarea informațiilor corespunzătoare plăţilor efectuate, eliminarea
riscului efectuării de plăţi duplicate sau eronate, eliminarea potenţialelor riscuri de fraudă (eliminând accesarea
interfeţelor bancare de către persoane neautorizate),
eficientizarea operaţiunilor prin: preluarea automată a
plăţilor generate de alte aplicaţii, încărcarea extraselor și
generarea de rapoarte de solduri consolidate, automatizarea
unor fluxuri, integrarea automată a informațiilor despre
plățile create manual în aplicațiile contabile, generare
automată de rapoarte consolidate si statistici relevante
sau utilizarea unui canal.
Allevo oferă soluţii inovatoare şi servicii de gestionare în timp real al transferului de fonduri, atât pentru
instituţiile financiare şi publice cât şi pentru departamentele de trezorerie ale marilor companii, având o
experienţă de peste 18 ani în implementarea de soluţii
pentru clienţii săi din domeniul financiar-bancar.
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