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Moduł AIC (Accrued Income and Commission) jest… 

 zaawansowanym modułem systemu LEO Leasing pozwalającym 

na przeprowadzanie, wykonywanych okresowo, operacji rozliczających kwoty 

prowizji i partycypacji. Dane prowizji i partycypacji do modułu pobierane są 

zarówno z części leasingowej jak i finansowo-księgowej systemu. Moduł ma 

możliwość rozkładania kwot w czasie za pomocą algorytmów ESP (Efektywnej 

Stopy Procentowej) i Cut-off. Dla umów kończących się wykonywane są operacje 

domknięcia naliczonych pozycji księgowych (wyksięgowania), zamiast naliczenia 

miesięcznego księgowania. 

Zastosowana technologia AWL… 

 znana użytkownikom Systemu LEO III oraz szeregu modułów dodatkowych, 

umożliwia dowolne konfigurowanie drzewa widoków, sortowanie i filtrowanie siatki 

danych oraz prezentację informacji za pomocą paneli informacyjnych HTML, 

dostosowaną do indywidualnych wymagań użytkownika. Definiowalne workflow 

w jakie wyposażony jest moduł AIC, pozwala w prosty sposób dostosować jego 

działanie do standardów przyjętych w korporacji oraz preferencji użytkowników. 

Naliczanie prowizji wg ESP… 

 składa się z trzech zasadniczych procesów: Naliczania wstępnego prowizji w momencie 

aktywacji umowy, Rekalkulacji i księgowania, ostatecznego wyksięgowania wartości pozostałych na 

kontach podczas zamknięcia umowy. Operacje naliczenia i wyksięgowania wartości prowizji 

zrealizowane są jako 

operacje funkcyjne, co 

pozwala na dołączenie 

ich do dowolnej operacji 

w  dowolnym miejscu 

procesu workflow. Moduł 

r e k a l k u l a c j i  i 

k s i ę g o w a n i a  j e s t 

uruchamiany na koniec 

każdego miesiąca. 

Wartości prowizji, jakie 

będą rozliczane podczas 

o b l i c z e ń ,  m o ż n a 

skonfigurować dwojako: 

można pobierać wprost z 

umowy jako wynik 

zapytania SQL lub 

wpisać bezpośrednio 

właściwą kwotę.  

Wykorzystanie XIRR 

Dzięki wykorzystaniu funkcji 
XIRR obliczenia ESP 
uwzględniają rzeczywistą ilość 
dni w miesiącu 

Dostępność operacji 

Operacje obliczeniowe modułu 
są dostępne jako operacje 
funkcyjne i dzięki temu 
możliwe są do wykorzystania w 
dowolnym miejscu WorkFlow  

Elastyczność wydruków 

Zastosowanie raportów Crystal 
Reports pozwala na dowolne 
definiowanie kształtu 
wydruków jak i 
prezentowanych danych 

Elastyczność obliczeń 

Wyliczenia ESP mogą odbywać 
się na podstawie dowolnego 
kalkulatora uwzględniającego 
założone parametry finansowe 
umowy  

Nowoczesny wygląd 

Dzięki zastosowaniu technologii 
AWL dostępne są szerokie 
możliwości konfigurowania 
wyglądu modułu 

AIC (Rozliczenia w czasie według XIRR) 
MODUŁ SYSTEMU LEO LEASING 

Rys. Ekran umożliwiający konfigurację wartości prowizji rozliczanych podczas obliczeń 
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Wyliczenie ESP… 

 dla każdej umowy następuje na podstawie kalkulatora wskazanego w modelu kalkulacji. 

Moduł generuje strukturę przepływu finansowego i tworzy parę: data przepływu – kwota 

przepływu. Na podstawie tej pary danych system wylicza XIRR. W kolejnym kroku moduł, stosując 

obliczone XIRR, wyznacza rozkład kapitałowo-odsetkowy w przepływie. Na podstawie rozkładu na 

zadany dzień wyznaczane są efektywne odsetki, kapitał, zaangażowanie, prowizja oraz wartości 

w PLN. Wyznaczone parametry ESP: pozostały do rozliczenia kapitał efektywny, XIRR, wartości 

prowizji - zostają zapisane w module AIC, a dzięki zdefiniowanemu odpowiednio wzorcowi 

księgowania, początkowe wartości prowizji księgowane są na kontach. Wartości te będą później 

rozksięgowywane w procesie comiesięcznych przeliczeń.  

Działanie modułu rekalkulacji i księgowania… 

 sprowadza się do wyznaczenia wartości korekt dla wszystkich prowizji i partycypacji oraz 

korekty Cut-off. Rozkład i korekty wyznaczane są na podstawie wartości zapisanych przy 

poprzednim przeliczeniu (lub inicjalnym). Wyznaczone zostają również nowe wartości ESP: wartość 

prowizji pozostała do rozliczenia, XIRR, kapitał efektywny – obliczany „w przód”. 

Wydruki w module AIC… 

 generowane są  za pomocą raportów programu Crystal Reports, co pozwala na dużą 

dowolność w ich kształtowaniu. Mogą być przygotowane zarówno przez zespół specjalistów  

ADS, w trakcie wdrożenia modułu, jak również przez pracowników Działu IT w Państwa firmie. 

Czytelny, okienkowy interfejs umożliwia wydruk raportów prezentujących dane analityczne jak 

i syntetyczne po zakończonych analizach.  

Bezpieczeństwo operacji w module, analogicznie jak w całym systemie LEO, zapewnione jest przez 

szereg restrykcyjnych uprawnień. Dotyczą one nie tylko możliwości uruchomienia modułu, 

ale również wykonania poszczególnych operacji w module.  

Wdrożenie… 

 modułu standardowo zajmuje około 5 dni roboczych, z czego sama konfiguracja przez 

konsultanta ADS zajmuje 1 dzień. Pozostałe 4 dni zajmują testy przeprowadzane przez 

pracowników merytorycznych oraz konfiguracja wzorców księgowania, definiowanie raportów 

i zestawień. Po wykonaniu testów w środowisku testowym konfiguracja jest przenoszona 

na środowisko produkcyjne i system jest gotowy do pracy. Szkolenie z obsługi modułu zazwyczaj 

wykonywane jest w trakcie jednego spotkania. 

Moduł AIC jest dostępny wyłącznie w systemie LEO III, stanowi następstwo i rozwinięcie znanego 

z LEO 2 modułu służącego do wyznaczania Efektywnej Stopy Procentowej.  

Podane znaki firmowe są własnością ich właścicieli i podane zostały tylko w celach informacyjnych  
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