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Moduł CSC (Contract Settlement Calculation) jest... 

 specjalizowanym systemem automatycznej kalkulacji rozliczenia umowy. 

Pozwala na automatyczne obliczenie i zaprezentowanie w przystępnej formie 

wszystkich składników określających warunki rozliczenia umowy. Z bazy danych 

systemu LEO i FK pobierane są informacje odnośnie wystawionych 

niezapłaconych faktur, innych niezapłaconych rozrachunków, informacje odnośnie 

należnych odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności zarówno rozliczonych 

jak i nierozliczonych, pobierane są także dane niezafakturowanych rat oraz 

wykupów. Te wartości mogą być w trakcie kalkulacji zdyskontowane zadanym 

oprocentowaniem. Ponadto system odczytuje z rozrachunków ewentualne 

nadpłaty kontrahenta. 

Symulacje rozliczenia... 

 są wykonywane zarówno z inicjatywy klienta jak i na potrzeby własne firmy 

leasingowej. Bardzo często klienci zwracają się z pytaniem o ewentualne skrócenie umowy i koszty 

z tym związane. W takim wypadku przygotowanie symulacji rozliczenia i przesłanie klientowi 

prawidłowo skalkulowanego przejrzystego i estetycznego zestawienia nabiera dużego znaczenia 

handlowego. Drugim odbiorcą kalkulacji rozliczenia są działania departamentów windykacji. 

Przy nieregularnym (przedterminowym) kończeniu umowy konieczna jest pełna znajomość stanu 

rozliczenia umowy. Nasz moduł udostępnia tę informację za „naciśnięciem guzika”. Ponadto wydruk 

dla klienta może mieć zupełnie inną postać niż wydruk wewnętrzny dla działu windykacji. 

Jeżeli dla firmy windykacyjnej przygotowywane są także zestawienia rozliczeń nic nie stoi 

na przeszkodzie, by miały one swoją własną postać. 

Uciążliwość obliczeń... 

 w module CSC została zredukowana do zera. System automatycznie pobiera z bazy danych 

informacje dotyczące rozrachunków, odsetek, wpłat, pozostałych niezafakturowanych rat, wykupu. 

Dane te są następnie przekalkulowane zgodnie z zaprogramowanymi algorytmami. Bez modułu 

CSC użytkownik musiałby wykonać ręcznie kilka zestawień. Do uzyskania pełnego rozliczenia 

konieczne byłoby wykonanie następujących raportów: 

Wszystkie te zestawienia powinny być przeliczone na PLN (jeżeli są walutowe). Następnie obliczone 

wartości muszą być zsumowane, by otrzymać kwotę rozliczenia umowy. Sprawny operator jest 

w stanie wykonać takie rozliczenie w ciągu godziny. W module CSC trwa to kilkanaście sekund. 

Symulacja 
rozliczenia tworzona jest 
bezpośrednio z danych 
pobieranych z baz LEO i LEO FK 

Kalkulacja 
wszystkich składników 
rozliczenia przeprowadzana jest 
automatycznie 

Szybkość 
przygotowania symulacji to 
jeden z podstawowych atutów 
naszego rozwiązania 

Wydruki 
rozliczenia mogą być dowolnie 
kształtowane, gdyż są 
generowane przez raport 
CrystalReports 

Historia 
symulacji jest zachowywana 
w bazie danych w powiązaniu 
do umowy 

CSC (rozliczenie umowy) 

- Zestawienie sald na kontach rozrachunkowych do umowy 

- Zestawienie nierozliczonych należności oraz zobowiązań 

- Generacja wezwań do zapłaty w celu naliczenia odsetek za zwłokę 

- Warunki umowy - oprocentowanie, procent zdyskontowania 

- Lista niezafakturowanych rat leasingowych z ich wartościami w walucie 

- Obliczenie zdyskontowanej wartości rat 

- Wartość wykupu 

- Warunki wykupu 

- Obliczenie zdyskontowanej wartości wykupu 
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Podane znaki firmowe są własnością ich właścicieli i podane zostały tylko w celach informacyjnych  

Historia symulacji... 

 przechowywana jest w bazie danych systemu w powiązaniu do umowy leasingu. 

Pozwala to na błyskawiczne odnalezienie historycznych symulacji, przywołanie ich i 

przygotowanie rozliczenia ostatecznego na podstawie zapisanej symulacji. Jest to często 

spotykana sytuacja. Klient prosi o symulację rozliczenia, operator wykonuje kilka 

wariantów, wysyła do klienta, klient wybiera jeden z nich i na jego podstawie tworzone 

jest rozliczenie ostateczne. W naszym systemie prawdopodobieństwo pomyłki w takim 

scenar iuszu jest  praktycznie 

zredukowane do zera. 

Prezentacja danych... 

 r o z l i c z e n i a  m o ż e  b y ć 

diametralnie różna w zależności od 

docelowego odbiorcy wydruku. Inne 

zestawienie jest przygotowywane dla 

klienta, inne wewnętrznie dla osób 

decyzyjnych w firmie, a jeszcze inne 

dla zewnętrznej firmy windykacyjnej 

czy kancelarii prawnej. Każde z tych 

zestawień jest przygotowane z tych 

samych danych rozliczenia. Różni je zwykle szata graficzna i informacje dodatkowe. 

W module CSC jako silnik raportujący zastosowano sprawdzone rozwiązanie oparte  

na CrystalReports. Pozwala to dowolnie kształtować postać wydruku bezpośrednio w 

środowisku produkcyjnym klienta. Bardzo proste jest także rozszerzanie puli dostępnych 

raportów o kolejne pozycje.  

Wszystkie wersje... 

 systemu LEO współpracują z modułem rozliczenia umowy. Zależnie od wersji 

systemu moduł wykorzystuje maksymalne możliwości udostępniane przez daną wersję 

LEO. W wersji 2 moduł dostępny jest z okna przeglądu umów jako opcja wywoływana 

dla wybranej umowy. W LEO III moduł jest zanurzony w oknie przeglądu transakcji oraz 

ściśle zintegrowany z mechanizmami workflow zgodnie z metodologią AWL. 

Wdrożenie... 

 systemu CSC w typowych warunkach zajmuje od 2 do 3 dni. Po zainstalowaniu 

modułu i uaktualnieniu struktury bazy danych konsultant ADS, wraz z administratorem 

merytorycznym Systemu LEO, wyznaczają parametry systemowe modułu, definiują 

generowane z systemu dokumenty, pisma i zestawienia. 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.  
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