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System LEO jest...  

 nowoczesnym, wydajnym i kompleksowym systemem informatycznym, 

zapewniającym pełną obsługę każdej firmy leasingowej. Niespotykana w 

konkurencyjnych rozwiązaniach elastyczność konfiguracji, pełne oparcie systemu o 

nowoczesny i sprawdzony mechanizm workflow, zastosowanie 

najnowocześniejszych technologii po stronie bazy danych i aplikacji oraz niezwykłe 

bogactwo modułów wspierających, czynią LEO oprogramowaniem odpowiednim dla 

każdej firmy leasingowej niezależenie od wielkości, profilu, branży czy portfela.  

Łańcuch wartości… 

 procesu biznesowego każdej firmy leasingowej może być obsłużony w całości 

przy zastosowaniu systemu LEO. Obecnie oferowana wersja, stanowiąca trzecią 

generację produktu, zapewnia pełne wsparcie procesu od etapu przygotowywania 

produktów finansowych, ofertowania, analizy wniosków, rejestracji kontraktów, 

automatycznej generacji dokumentów, przez zarządzanie życiem kontraktu, aż po 

automatyczne księgowania i eksporty do hurtowni danych. Ścisła integracja 

z dostępnymi, opcjonalnymi modułami wspierającymi może uczynić ten proces 

całkowicie automatycznym.  

Centralna baza danych… 

 zaprojektowana przez doświadczonych inżynierów ADS zapewnia 

niezrównaną wydajność procesów masowych i pełną informację przekrojową, 

udostępnianą przez systemy raportowania. System LEO dostępny jest na wielu 

platformach bazy danych, począwszy od najnowszych wersji serwera ORACLE, 

poprzez lekki i tani InterBase, aż do serwerów Firebird 

rozprowadzanych na zasadach OpenSource. Niebawem dostępna 

będzie także wersja zgodna z MS SQL. Obecnie System LEO 

może być uruchomiony na prawie dziesięciu wersjach bazy 

danych. Obsługiwane są ORACLE 11.x,10.x,9.x,8.x, Interbase 

6.x, 7.x, Firebird 1.5, 2.x., a każdy z nich pracuje na różnych 

systemach operacyjnych od Windows 2000, XP, 2003, 2008, 

przez różne wersje Linux, na Solaris i AIX kończąc. Każda firma 

może znaleźć konfigurację odpowiadającą jej potrzebom, 

zachowując równowagę między dostępnym budżetem a pożądaną 

wydajnością.  

 

Kompleksowość  
Ponad 20 lat doświadczeń, 
współpraca z najlepszymi 
fachowcami rynku finansowego 
zaowocowały produktem 
obsługującym cały obszar 
działalności firmy leasingowej  

Nowoczesność 
LEO to System tworzony z 
uwzględnieniem najnowszych 
rozwiązań informatycznych dla 
biznesu; od algorytmów, przez 
bazy danych, interface 
użytkownika, do komunikacji w 
standardach SOA  

Wydajność 
Profesjonalnie zaprojektowana 
architektura, wyrafinowane 
algorytmy, moc nowoczesnych 
RDBMS (Oracle, MSSQL, 
Interbase, Firebird), wydajne 
komponenty owocują 
wydajnością niespotykaną w 
konkurencyjnych 
rozwiązaniach  

Elastyczność 
Stwórz własne LEO! Ponad 
2 000 parametrów 
konfiguracyjnych, technologia 
AWL (workflow), drzewa 
widoków, panele 
wizualizacyjne i dziesiątki 
innych ułatwień sprawiają, że 
LEO jest zawsze systemem 
skrojonym na miarę przy 
zachowaniu ceny systemu 
„półkowego”  

Gwarancja  
Blisko siedemdziesiąt wdrożeń, 
ponad tysiąc użytkowników w 
Polsce i dziesięciu krajach 
europejskich, wielojęzyczność, 
doświadczony zespół z 
kilkunastoletnim stażem 
sprawiają, że nasze 
rozwiązania są trwałą podporą 
każdej firmy leasingowej  

System Obsługi Leasingu LEO III 

Rys. Schemat bazy danych 

Rys. Łańcuch wartości procesu biznesowego 
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Interface użytkownika… 

 w systemie LEO jest starannie zaprojektowany i zbudowany z wykorzystaniem najnowszych, 

dostępnych komponentów. W odróżnieniu od typowych aplikacji tworzonych w językach 4 generacji 

(np. Magic, Oracle Forms) środowisko LEO jest bardzo elastyczne i silnie zbliżone do standardów 

MS Office. Wszystkie główne ekrany aplikacji są skalowane, siatki danych mogą być sortowane, 

filtrowane, drukowane, eksportowane. System dokonuje walidacji wprowadzanych danych już na 

etapie ich edycji. Użyte rozwiązania pozwalają wykonać dużą cześć potrzebnych zestawień „ad hoc” 

od razu na ekranie użytkownika aplikacji. 

Definiowalne drzewo widoków... 

 zastosowane w Systemie LEO III jest niezwykle elastycznym rozwiązaniem pozwalającym 

na grupowanie i filtrowanie list danych. Logiczne ograniczanie liczby prezentowanych danych tylko 

do zakresu opracowywanego na danym etapie workflow znacząco zwiększa prędkość pracy całego 

systemu. Udostępnianie użytkownikom danych z obszaru ich odpowiedzialności przyczynia się 

do wzrostu efektywności ich pracy. Operator skupia się wyłącznie na podzbiorze danych będącym 

jego zakresem kompetencji bez konieczności nieustannego przeglądania listy wszystkich 

kontraktów. 

Wizualizacja... 

 zastosowana w Systemie LEO III godzi przysłowiowy „ogień z wodą". Użytkownik sam 

kształtuje swój warsztat pracy! Układając z dostarczonych ponad 20 klocków ekran wizualizacyjny, 

tworzy swój własny LEO. Pozwala to osobom z różnych działów pracować z różnymi ekranami, 

Rys. Okno Przegląd kontraktów 
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dostosowanymi do specyfiki ich działu. Dzięki zastosowaniu definiowalnych szablonów html, 

system pozwala na dowolne ukształtowanie struktury prezentowanych danych. 

Wielowalutowość... 

 stanowi integralną część systemu LEO i wszystkich systemów tworzonych przez ADS. Każda 

transakcja, każda wartość odnosząca się do pieniędzy jest w systemie rejestrowana w kontekście 

waluty. Ten kontekst nie ogranicza się tylko do symbolu waluty, ale zawiera referencję do 

kompletnej tabeli walutowej w słowniku walut. Wszystkie operacje przetwarzające, np. 

fakturowanie, księgowanie, korzystają z tych odniesień podczas wyliczania wartości docelowych. 

Takie podejście sprawia, że ten sam System LEO jest bez modyfikacji eksploatowany w różnych 

krajach, gdzie walutą podstawową jest lokalna waluta danego kraju. Kolejna bardzo istotna cecha:  

w momencie wprowadzenia EURO, użytkownicy naszych systemów mogą dokonać konwersji 

portfela w ciągu jednego dnia (np. weekendu) nie zmieniając systemu. 

Wielojęzyczność... 

 w dzisiejszym świecie, zwłaszcza dla aplikacji korporacyjnej, jest czynnikiem kluczowym. 

Na tym polu System LEO wyznacza nowe standardy w branży rozwiązań dla finansów. 

Wielojęzyczność musi być rozpatrywana na kilku płaszczyznach: baza danych, produkowane 

dokumenty, tworzone raporty zestawienia i analizy, interface użytkownika. System LEO w każdym 

z tych obszarów w pełni obsługuje potrzeby użytkowników. Każda baza danych współpracująca 

z LEO jest wielojęzyczna z natury. Wbudowany edytor tekstów oraz generator PDF obsługują 

wszystkie znaki i alfabety, narzędzie wykorzystywane do generacji raportów, zestawień i analiz, 

czyli Crystal Reports, jest wielojęzyczne już od ponad piętnastu lat. Interface użytkownika 

Systemu LEO może być przełączany na inny język „w locie” na poziomie pojedynczego operatora. 

Jego preferencje są zapamiętywane i System domyślnie uruchamia się operatorowi z ostatnio 

wybranym językiem. W jednej firmie/instalacji różni 

operatorzy mogą pracować z różnymi językami. Obecnie 

LEO dostępny jest w następujących językach: polski, 

angielski, rosyjski, czeski. Dodanie kolejnego 

języka nie wymaga przebudowy systemu i 

zajmuje kilka dni (nie licząc procesu 

tłumaczenia). Obecnie w produkcyjnych 

środowiskach naszych klientów 

wydruki i zestawienia z systemu 

generowane są w następujących 

językach: polskim,  

a n g i e l s k i m , 

r o s y j s k i m , 

u k r a i ń s k i m , 

c z e s k i m , 

s ł o w a c k i m , 

w ę g i e r s k i m , 

r u m u ń s k i m , 

l i t e w s k i m , 

ł o t e w s k i m , 

e s t o ń s k i m , 

f r a n c u s k i m 

oraz niemieckim. 

Rys. System LEO w różnych wersjach językowych 
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Edytor tekstów... 

 wbudowany w LEO jest unikalnym narzędziem pozwalającym na całkowitą automatyzację 

kreacji dokumentów. Dostępny przy ich tworzeniu mechanizm szablonów, wsparty dostępem 

do kilkuset zmiennych, pozwala za jednym kliknięciem myszy stworzyć komplet dokumentów 

do transakcji leasingowej w ciągu kilku sekund. Tak utworzone dokumenty są zawsze bezbłędne, 

gdyż użytkownik końcowy nie dokonuje żadnych ręcznych edycji. Oczywiście dla uprawnionych 

użytkowników taka droga zawsze jest otwarta, a stworzenie zindywidualizowanego zestawu 

dokumentów przy transakcji nie stanowi najmniejszego problemu. Po aktywacji umowy wszystkie 

„edytowalne” dokumenty są przetwarzane w PDF i stanowią statyczny obraz dokumentów 

stworzonych do danej transakcji. Do transakcji mogą także być dołączane inne dokumenty PDF, nie 

tylko te wygenerowane w LEO. Pozwala to tworzyć „teczkę umowy” zawierającą pełny komplet 

dokumentów w jednym miejscu. Cechą wyróżniającą System LEO jest przechowywanie wszystkich 

dokumentów umowy w bazie danych systemu. Zapewnia to całkowite bezpieczeństwo, spójność 

i wygodę korzystania z dokumentów w transakcji leasingowej. 

Innowacyjna metodologia workflow... 

 na której bazuje technologia zastosowana w Systemie LEO III jest jego główną zaletą. 

Metodologia ta o nazwie AWL - ADS Workflow Logic jest opracowaną przez naszą firmę unikalną 

syntezą teorii Automatów Skończonych (znanej z dziedziny automatyki i sterowania) z naszą 

wiedzą na temat procesów biznesowych w firmach finansowych. Technologia ta pozwala na 

elastyczne, wizualne mapowanie książki procesów firmy leasingowej na definicje procesowe 

aplikacji. Konsekwencją tego jest bardzo dokładne sformalizowanie procesu biznesowego. Każde 

działania operatora są dokładnie opisane i zdefiniowane. Równocześnie udostępnione narzędzia 

edytorów workflow pozwalają firmie zachować maksymalną elastyczność w dostosowywaniu 

aplikacji do potrzeb własnych i zmian rynku.  

Rys. Dwa główne elementy AWL — edytor workflow oraz operacje funkcyjne 
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Praca przez operacje... 

 będąca konsekwencją AWL, jest zasadniczą zmianą w filozofii pracy z systemem. Każde 

działanie operatora, które ma wpływ na "biznesowy" los transakcji jest wykonywane przez 

Operację. Przetwarza to postrzeganie działania operatora w systemie z myślenia „zmieniam 

umowę” na „dokonuję operacji na umowie”. Przykładem jest renegocjacja. W standardowym ujęciu 

operator np.: zmienia umowę wydłużając jej okres. W podejściu operacyjnym użytkownik 

przeprowadza proces wydłużenia umowy, którego konsekwencją jest między innymi wydłużenie 

harmonogramu. Słowa „między innymi” są kluczowe, bo ta operacja zwykle w procesie 

biznesowym ma jeszcze szereg konsekwencji, które w naszym systemie mogą być 

automatycznie ujęte. 

Księgowania procesowe...  

 czyli możliwość podłączenia na każdym przejściu workflow wzorców księgowania i co za tym 

idzie realizowania księgowań bezpośrednio w procesie biznesowym – spaja w jeden system część 

operacyjną i finansowo-księgową 

Systemu LEO. Zapewnia to bardzo 

wysoki stopień spójności danych. 

Po wdrożeniu kompleksowego 

rozwiązania praktycznie znika 

konieczność comiesięcznego 

uzgadniania kont księgowych 

z danymi systemu leasingowego! 

Każda operacja wykonywana 

w systemie leasingowym, mająca 

z w i ą z e k  z  s y s t e m e m 

k s i ę g o w y m ,  z n a j d u j e 

automatycznie odzwierciedlenie 

w stosownych zapisach.  

 

Przypomnienia ... 

 są kolejnym elementem AWL, 

bardzo ważnym dla poprawy jakości 

pracy. Te definiowane listy mogą 

być podłączane pod każdy łącznik 

w workflow. Podczas pracy 

z systemem zdefiniowane listy 

wyświetlane są użytkownikowi 

podczas wykonywania operacji. 

Przypomnienia są wyświetlane 

przed i po wykonaniu operacji. 

W czasie normalnej pracy pełnią 

funkcję list przygotowawczych 

i kończących (tzw. Check-list).  

Rys. Wzorce księgowań tworzone są podczas wdrożenia 

Rys. Przypomnienia widoczne przed wykonaniem operacji 
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Kontrolery danych... 

 w jakie wyposażony jest System 

LEO, czuwają nie tylko nad tym kiedy 

i jak dana operacja ma być wykonana, 

ale także pozwalają na zdefiniowanie czy 

dana operacja  jest  możl iwa. 

Zaproponowany w ramach AWL 

mechanizm kontrolerów danych pozwala 

na bardzo dokładne i precyzyjne 

zaplanowanie "filtrów" zapewniających, 

że dane wprowadzane do bazy będą 

na leżyte j  jakości .  Zastosowane 

mechanizmy definiowanych zapytań 

wraz  z  wbudowanym językiem 

skryptowym, czynią z kontrolerów danych doskonałe narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa 

pracy. Przy użyciu kontrolerów danych można sprawdzić zarówno ilościowe jak i jakościowe 

parametry dowolnie wybranych pól z bazy danych. Oczywiście sprawdzenie uprawnień 

i poziomów dostępu użytkownika jest jednym ze standardowych zadań kontrolerów. Podobnie 

jak w innych obszarach AWL, rzeczą niezwykle istotną jest dostępność edycji kontrolerów dla 

administratora Systemu LEO. Pozwala to wdrażać nowe reguły bez przechodzenia uciążliwości 

wymiany systemu na kolejną wersję. 

C e n t r a l n a  " t e c z k a 

umowy"... 

 koncentruje w jednym miejscu 

wszystkie informacje o kontrakcie. 

Nowoczesny interface i zastosowana 

drzewiasta struktura organizacji 

modułu pozwalają na błyskawiczne 

dotarcie do poszukiwanych informacji 

już po dwóch - trzech kliknięciach 

myszy! 

 

 

Elastyczność fakturowania... 

 idzie w parze z analogiczną elastycznością produktów finansowych. Dowolność 

prezentowania czynników zawartych w produkcie finansowym klientowi na fakturze/fakturach 

jest kolejną unikalną cechą systemu. Zastosowany w Systemie LEO III mechanizm oparty 

na zmiennych, pozwala na dowolne ukształtowanie sposobu fakturowania dla produktów 

finansowych. Możliwe jest nawet indywidualne kształtowanie tych parametrów na poziomie 

każdej umowy!  

Rys. Komunikat zwrócony przez kontrolery danych 

Rys. Wszystkie dane dotyczące kontraktu dostępne są w jego „teczce” 



Kalkulator finansowy... 

 Systemu LEO III jest rewolucyjny w swojej 

koncepcji i daje wprost nieograniczone możliwości 

budowania "silników obliczeniowych"! Kalkulacja 

finansowania, serwisów, usług, promocji, 

subsydiów, zarządzania, usług car fleet, tworzenie 

kalkulatorów walutowych, złotowych, kalkulacje 

ESP — to tylko część możliwości tego narzędzia. 

Podobnie jak w innych elementach Systemu LEO 

III tu także wszystko może być konfigurowane bez 

udziału programistów! Daje to możliwość 

natychmiastowego wprowadzania nowych produktów finansowych do systemu produkcyjnego.

  

Płachty ATROE... 

 czyli After Tax Return of Equity, są kolejnym bardzo 

ważnym elementem kalkulacji finansowych. W Systemie LEO III 

zrównano znaczenie parametrów standardowych i wskaźników 

ATROE. Mogą być one używane na jednakowych prawach 

podczas tworzenia kalkulacji.  

Produkty finansowe... 

 stworzone po to, by udostępnić szerokiej rzeszy 

użytkowników funkcjonalność kalkulatora finansowego. Sam 

kalkulator finansowy to potężne narzędzie, jednak jego 

wykorzystanie wymaga sporej wiedzy i doświadczenia, tu z 

pomocą przychodzą produkty finansowe. Produkt finansowy 

zawiera definicję jaki kalkulator ma być użyty i z jakim 

zestawem danych. W praktyce są to zestawy możliwych 

parametrów wraz z ich ograniczeniami, z których operator 

tworzy kalkulacje w systemie LEO, TIGER, webDFE.  

System jest warty tyle... 

 ile są warte informacje z niego uzyskiwane. Szybki, wygodny dostęp, bogactwo formy 

i treści tworzonych zestawień, wydruków i analiz od samego początku leżało u podstaw 

projektowych Systemu LEO. Od ponad 10 lat LEO w naturalny sposób integruje się z systemem 

raportowania Crystal Reports. Ten system, obok Bussines Objects, stanowi wiodące na świecie 

rozwiązanie do raportowania. Z punktu widzenia użytkownika końcowego drukowanie raportu jest 

zwykłą operacją. Często użytkownik nawet nie jest świadomy, iż otrzymany wydruk został 

stworzony przy użyciu Crystal Reports. Dla niego to po prostu przycisk na ekranie, który 

uruchamia wydruk. Wraz z Systemem LEO dostarczany jest bezpłatny zestaw bibliotek 

uruchomieniowych Crystal Reports tzw. Run-time. Oznacza to, że licencja na Crystal Reports nie 

jest wymagana przy instalacji systemu LEO. Oczywiście wielu naszych klientów kupuje licencje 

CR, by móc samodzielnie tworzyć własne raporty. Ze strony ADS zapewniamy profesjonalne 

wsparcie doświadczonego zespołu raportowania, który w swojej bibliotece utworzonych raportów 

ma ponad 2 TYSIĄCE różnych raportów i zestawień.  

 © Asseco Data Systems S.A. 

Rys. Tworzenie produktu finansowego 

Rys. Wbudowany kalkulator finansowy 



Zarządzalny proces wdrożenia… 

 to dla nas chleb powszedni. Cała działalność ADS ukierunkowana jest na skuteczne zarządzanie 

wdrożeniami. Firma zatrudnia doświadczonego menadżera projektów, którego praca wspierana jest 

najnowocześniejszym dostępnym na świecie systemem PRIMAVERA. Wdrożenie PRIMAVERA w naszej 

firmie trwało prawie dwa lata. Efekt: wszystkie działania związane z prowadzonymi projektami są na 

bieżąco monitorowane w systemie. Każde zadanie projektowe wykonywane przez pracowników ADS 

znajduje swoje odzwierciedlenie w generowanych z PRIMAVERA kartach pracy. Nasza firma jest w 

stanie na bieżąco kontrolować ponad 100 projektów realizowanych równocześnie. Podczas wdrożenia 

monitorujemy przebieg prac także po stronie klienta, 

wysyłając w trakcie wdrożenia stosowne raporty i 

powiadomienia o nadchodzących terminach.  

Sprzedajemy kompletne rozwiązania… 

 a nie tylko programy leasingowe. Tak jak sprzęt 

bez oprogramowania jest tylko zlepkiem elektroniki, 

tak oprogramowanie biznesowe bez należytego wdrożenia 

jest tylko zlepkiem okienek i tabel bazy danych. Ponad 

dwudziestoletnie doświadczenie, kompetentni konsultanci 

z biegłą znajomością zagadnień leasingowych sprawiają, 

że wartość dostarczanego przez nas rozwiązania jest 

wielokrotnie większa niż samo oprogramowanie. Zespół 

ADS tworzą pełnoetatowi specjaliści z kompleksową 

znajomością wszystkich systemów produkowanych przez 

naszą firmę. Wybierając nasze rozwiązania nie 

pozostajecie Państwo nigdy sami ze swoimi problemami. 

Długofalowym celem firmy ADS jest budowanie trwałych, 

wieloletnich relacji z klientami. Rynek oprogramowania  

dla sektora finansowego jest klasycznym przykładem  

B2B, a skuteczne budowanie dobrych relacji z własnymi 

klientami przesądza o sukcesie dostawcy. 

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

Asseco Data Systems S.A. 

ul. 17 Stycznia 48 
02-146 Warszawa, Polska 

tel./fax: +48 (22) 646-70-12 
 

www.assecods.pl 
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Rys. Podstawowy proces wdrażania systemu


