
Софтуерно решение за 
кредитни и финансови
институции 



Banking for Dynamics 365 е ERP решение за кредитни и финансови институции, базирано на 
Microsoft Dynamics 365 Business Central. То подобрява процеса по снабдяване (procurement), 
покрива бюджетните и счетоводните нужди на банковите клонове и създава възможност за 
по-добър контрол над вътрешните им дейности .

Banking for Dynamics 365 се предлага и в облака, и с локална инсталация, за да се приложат 
всички политики по сигурност на банката. Лесно се интегрира с друг софтуер като основна 
банкова система, CRM решения и др. Нашето ERP решение е подходящо за ритейл банкиране, 
корпоративно банкиране, управление на богатството и частно банкиране.

ПРОЦЕС ПО СНАБДЯВАНЕ
▪ Пълно покритие на процеса по снабдяване във финансовите институции
▪ Автоматизация на плащанията като част от процеса по снабдяване
СЧЕТОВОДСТВО И БЮДЖЕТ
▪ Дефиниране на допълнителни счетоводни аналитичности, позволяващи по-добър разбор и 

контрол на разходите и обосновано взимане на решения 
▪ Функционалност за групиране на аналитичности – определяне на филтри за аналитичности и 

даване на достъп според различни критерии
УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ
▪ Разработена бизнес функционалност за управление на граждански договори
▪ Проследяване на договорите, издаване на бележки, начисляване и удържане на плащания
ИНТЕГРАЦИИ
▪ Интеграция с основна банкова система и счетоводна автоматизация на база интеграцията
▪ Интеграция с CRM решение за по-лесно управление на взаиомоотношения с клиенти
▪ Интеграция с мобилни оператори – задаване на телефонни номера на служители, 

определяне и проследяване на лимити, импортиране на данни от мобилния оператор и др.
ДРУГИ
▪ Възможност за работа с множество клонове – прилагане на различни нива на контрол, 

лимити и бюджет за всяка локация
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▪ Централизирано управление на множество банкови клонове за по-добро 
разпределение и планиране на ресурсите

▪ Различни интеграции, които помагат на ръководството да види цялостната картина 
и позволяват да бъде ръководен всеки аспект на бизнеса

▪ Решение с възможност за разрастване заедно с нуждите на компанията и 
даващо й гъвкавостта, от която има нужда

▪ Автоматизации, които помагат на банката да избегне човешките грешки и 
подобрява продуктивността на служителите

▪ Мощен инструмент за счетоводство и бюджетиране, който спомага 
намаляването на разходите

Помагаме им да трансформират бизнеса си

Ползи за бизнеса

и други



За нас

Intelligent Systems е водещият внедрител на решения за 
управление на бизнеса в България и региона. Нашата компания 
предоставя на кредитните и финансови институции цялостни ERP и
CRM системи, които отговарят на всяка тяхна нужда. В компанията 
работят над 180 сертифицирани специалисти, които обслужват 
повече от 450 клиенти в 55+ страни в света.

info@isystems.bg

www.isystems.bg
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