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پیگیری مطالبات معوق
نرم افزار جامع پیگیری و وصول مطالبات معوق بانک ها

 نبود سازوکار و چارچوب دقیق و مشخص برای وصول مطالبات
معوق به یکی از چالشهای فرایند وصول مطالبات تبدیل شده
است.
 گاهی بدهکار بانکی با وجود در اختیار داشتن اموال و دارایی
قابل توجه به دالیل عدم پیگیری کافی از پرداخت بدهی بانک
استنکاف میکند و بانک به پول خود نمیرسد.

 برای وصول مطالبات ،بانک گاهی مجبور به فروش اموال و
داراییهای فرد بدهکار به یک چندم ارزش واقعی آن میشود و
حقوق بدهکار نیز تضییع میشود.

چالش مطالبات
مطالبات معوق بانکی به یکی از مهمترین چالشهای
نظام بانکی و به عاملی برای کاهش شدید قدرت
تسهیالتدهی بانکها تبدیل شده است.
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 تاسیس شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق در سال 94
هم به دالیل متعدد ازجمله اختیارات محدود و ساختار و
تشکیالت بسیار کوچک نتوانست تاثیری بر روند به رو به رشد
معوقات بانکی داشته باشد.
 عملیات پیگیری مطالبات بصورت سنتی نامه ،تماس تلفنی و
غیره در بلند مدت بانک را درگیر هزینه های غیر قابل اندازه
گیری کرده و پرسنل زیادی را درگیر خواهد کرد.
 بانکها به منظور ادامه حیات نیازمند ایجاد ارزش و سود میباشند
و با نظر به این مهم ،وصول تسهیالت ارائه شده به مشتریان از
اهمیت ویژهای برخوردار است.

سامانه جامع پیگیری و وصول
مطالبات معوق بانک

در سامانه جامع پیگیری و وصول مطالبات معوق بانک
تنها با ساخت الگوهای پیام و تعیین زمانبندی جهت
ارسال پیام  ،سیستم به صورت روزانه اطالعات تسهیالت
اعطا شده را با توجه به تاریخ سررسید طبقه بندی کرده
و سپس مطابق الگوی تعریف شده پیامهای مناسب را
بصورت خودکار به گیرندگان یا ضامنین تسهیالت
پیامک یا ایمیل میکند .در صورت ثبت استان ،شعبه،
تسهیالت و یا شخص در بلک لیست ارسال به آن افراد
انجام نخواهد شد.
همچنین امکان ثبت پیگیری های غیر سیستمی (تلفنی
 ،نامه  ،فکس و  ) ...و تعیین هزینه آن نیز در سامانه
وجود دارد.
هر یک از شعب با توجه به سطح دسترسی خود به
اطالعات میتوانند تسهیالت با طبقه بندی مختلف مانند
مشکوک الوصول را مشاهده و پیگیری کرده و در صورت
وصول موارد پیگیری شده امتیاز شعبه خود را باال ببرند.

داشبورد مدیریتی
داشبورد مدیریتی با انواع چارت و نمودار با
ساختاری مناسب جهت گزارشگیری تحلیلی
فراهم شده است .از این طریق مدیران با بینش
کامل نسبت به تمام ابعاد ،تصمیمات دقیقتری
خواهند گرفت .مطابق سطح دسترسی مدیران
مراکز و استانها اطالعات الزم در داشبورد نمایش
داده خواهد شد.
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برخی امکانات و ویژگی های این سامانه
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•

اتصالودریافتآنالیناطالعاتتسهیالتازطریقاتصالبه، ICBA، Core Bankingوبسرویسیاایمپورتفایل

دیگر امکانات:

•

ایجادالگویپیاموزمانبندیارسالخودکاربرایگیرندهوضامنتسهیالتباتوجهبهتعدادروزسررسیدگذشته

•

امکان تعریف چند ادمین با دسترسی های مختلف

•

امکانچرخهتاییدالگویپیامجهتبررسیالگوتوسطمدیرانباالدستقبلازساختهشدنپیامهاوارسال

•

•

ارسالخودکارپیامدرقالبپیامکیاایمیلمطابقزمانبندیدادهشده

کارتابل و داشبورد کاربران (مشاهده اقدامات ،پیام و اعالنات و چارت و
نمودارهای مربوط به کاربر)

•

تعریفبازهزمانیبرایطبقهبندیتسهیالت(جاری،معوقه،سررسیدگذشته،مشکوکالوصولو)...

•

•

گزارشساز پیشرفته برای ایجاد انواع گزارشات دلخواه توسط مدیر
سامانه

تعریفهزینههایاقداماتسیستمی(کتبی،تلفنیو)...وسیستمی(ایمیلوپیامک)ومحاسبهخودکارکلیههزینهها

•

•

تعریفبلکلیستدرسطحاستان،شعبه،تسهیالت،شخصبرایعدمارسالپیام

ثبت کلیه کارکرد و فعالیت کاربران با ساعت و تاریخ و آیپی دستگاه
رایانه و نیز مشخصات مرورگر

•

مشاهدهتسهیالتمعوقشعبجهتثبتاقداماتتلفنیوکتبیو...توسطرئیسشعبهوکارمندشعبه

•

•

ثبتخودکارتغییررفتارتسهیالت(جاریبهسررسیدگذشتهوغیره)

امکان ورود کلیه اطالعات پایه (کاربران ،شعب و  )...از طریق فایل
اکسل یا از طریق اتصال به نرم افزارهای دیگر

•

•

ثبتخودکارپیشرفتپیگیریتسهیالتتوسطکارمندشعب

تعیین دسترسی کاربران به منوها و امکانات با توجه به سمت (نقش)
کاربران

•

امکانعدمارسالتسهیالتدربازهزمانیتعریفشده

•

•

انواعگزارشات(تسهیالت،هزینهها،مطالبات،اقدامات،آمارطبقات،تغییررفتار)بهتفکیکاستانوشعبه

امکان دریافت خروجی بصورت فایل (اکسل) برای کلیه لیست
گزارشات و جداول و فرمها

•

انواعگزارشاتنموداریبهتفکیکاستانوشعبهبراساسجمعمبلغوتعدادتسهیالت

•

امکان ادغام شعب بدون از دست دادن اطالعات شعب ادغامی
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مزایای استفاده از این سامانه
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سفارشیسازی

حذفپرسنل

پشتیبانی

اتصالنرمافزاری

کاهشهزینهها

امکانسفارشیسازینرمافزار
مطابقفرایندهایدرخواستی
درهرمرحلهازفراینداستقرار

ساختخودکارپیامهای
پیگیریمطابقالگویاولیهو
ارسالمطابقزمانبندی

پشتیبانیکاملوآموزشگام
بهگامنرمافزاربهکاربران و
پاسخگوییفوری

امکانارتباطواتصالبهسایر
نرمافزارهایموجودجهت
تبادلاطالعات

افزایشسرعتودقتوبهینه
سازیعملیاتدرجهت
کاهشاتالفوقتوهزینه
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مشخصات فنی
مشخصاتزبانبرنامهنویسیاستفادهشدهواطالعاتسرورموردنیازجهتنصبواجرایسامانه

•
•
•
•
•
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زبانبرنامهنویسیC#.net
تکنولوژیبرنامهنویسیMVC
متدولوژیتوسعهAgile
پایگاهدادهSQL Server
پروتکلhttps , web api

شرکت آسمند

امکان ساخت اپلیکیشن اندرویدی
جهت مشاهده داشبورد گزارشات
برای مدیران در صورت نیاز
امکان کاستومایز کردن نرم افزار
و نیز افزودن امکانات جدید مطابق
نیاز مجموعه

•
•
•
•
•
•

محیطاجراییسرورwindows server 2019
حداقلرمسرور16 Gigabytes
وبسرورMicrosoft IIS 10
حجمدیسک – 100 GigabytesترجیحاSSD
ترجیحادوسروریکیجهتنصبپایگاهداده
ودیگریجهتنصبواجرایسامانه

با تشکر
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تهران تقاطع خیابان خوش و امام خمینی پالک454
28427423 - 28427415
www.Asmand.ir
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