Integration af
finansielle produkter

V

iden og erfaring er essentielt, når der skal integreres
systemer. Sandsynligheden for succes kan ofte øges
ved at tilføre den rigtige viden til både beslutningstagerne, og de, som skal realisere beslutningerne.

Udfordringen er ofte om du selv skal udvikle eller om du skal købe
integrationsydelsen hos en leverandør. Der kan være for og imod, men et er
sikkert: Hvis du køber professionelle konsulenter, så er du sikret:


Stor viden om systemintegration i forhold til fx myndigheder, CSD’er og
værdipapircentraler



Fleksibilitet i såvel pris som ydelse



Du undgår et langt og usikkert udviklingsprojekt

FACT SHEET
SYSTEMINTEGRATION

LANG ERFARING OG HURTIG ROI

Med CGI får du en leverandør, der er:

Med bedre viden træffer du bedre beslutninger og der bliver begået færre
fejl. Erfaringer fra vores kunder viser høj ROI på vores konsulentydelser. Så
har du brug for en professionel samarbejdspartner til at integrere dine
finansielle produkter, så tilbyder vi mere end 25 års erfaringer. Vi har
integreret både vores egne og andres produkter.

 ”Best-in-class” når det gælder
systemintegration og
kommunikation på tværs af
landegrænser, platforme,
arkitekturer og organisationer

Vi har udviklet og vedligeholder en række integrationer til myndigheder,
banker og CSD'er i Norden. Desuden har vi blandt andet udviklet integration
fra vores BROKER-system til CSD'er i Danmark, Norge, Sverige og
Findland.

 Gearet til at arbejde i den finansielle
sektor
 Omstillingsparat og arbejder efter
agile principper

INTEGRATION TIL VÆRDIPAPIRCENTRALEN
I Danmark har vi udviklet integration til Værdipapircentralen (VP) som en del
af vores nordiske bank, depot, clearing og settlement-system BROKER.
Denne integration sikrer i samarbejde med VP en høj grad af StraightThrough Processing (STP) i processen omkring kundernes ønske om at
handle værdipapirer, som sikrer lave omkostninger helt ud til slutkunden.
Vores VP-integration bygger på VP's interface og er især attraktiv for
finansielle institutioner, som ønsker at operere i Norden og være egen
depotbank. Løsningen kan integreres i alle systemer eller købes som en del
af vores BROKER-løsning.
VP-løsningen er udviklet i JAVA og sigter, som mange andre af vores
produkter, efter en åben systemarkitektur, som øger muligheden for et
holistisk forretningsoverblik. Dermed har du større mulighed for at høste
synergieffekter i forhold til integration til andre systemer.
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CGI SAMARBEJDER MED DEN FINANSIELLE VERDEN
Vores lange erfaring i den finansielle sektor samt stor fokus på området på
såvel lokal som global plan gør, at vi er rigtig godt rustet til at hjælpe dig
med at få integreret dine systemer. Vores internationale set-up betyder, at vi
kan trække på egne europæiske eksperter og markedsledende løsninger
inden for beslægtede områder i den finansielle sektor, så som:


Risk & Compliance



Identity & Access Management



Anti-Money Laundering



Payments (SWIFT og SEPA)



Financial Messaging



Credit Transfer & Direct Debit



Clearing & Settlement



Straight Through Processing



Managed Testing

OM CGI
CGI har 68.000 medarbejdere på 400
kontorer i 40 lande. Vi hjælper vores
kunder til succes ved at bringe globale
løsninger og kompetencer til deres
lokale dørtrin. Samtidig har vi en
disciplineret tilgang til leverancer, som
gør os markedsledende inden for itprojekter til tiden og inden for budget.

Vores forretningsrådgivning,
systemintegration og outsourcing
services har en høj kvalitet, og ved
hjælp af nye teknologier og strategier
maksimerer vi vores kunders
investeringer og bundlinje. Det afspejler
sig i deres tilfredshed. I de seneste 10
år har kundetilfredsheden i gennemsnit
været over 9 på en skala fra 1 til 10.

Desuden samarbejder vi med en lang række finansielle institutioner i hele
Norden - med forskelle kundesegmenter på både strategisk og operationelt
niveau samt adskillige myndigheder i Norden.
Globalt samarbejder vi med 40 ud af top 50 banker i verden.

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt Bjarne Jepsen hos CGI på:
Tlf.: +45 44 78 40 00
E-mail:Bjarne.jepsen@cgi.com

For yderligere information om CGI, se
www.cgi.com.

cgi.com
© 2013 CGI GROUP INC.

