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webLSP jest... 

 nowoczesnym systemem wielowarstwowym, opartym na technologii JAVA 

Enterprise Edition. Ten wieloplatformowy system zintegrowany jest z systemem 

LEO i jego bazą danych. 

Aplikacja internetowa webLSP dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej 

dla przedstawiciela handlowego (Sprzedawcy/Dealera/Agenta), zasilanej modelami 

kalkulacji z centralnej bazy danych. Pozwala na kalkulowanie transakcji, analizę 

rentowności, drukowanie dokumentów, obsługę procesu weryfikacji, rejestrację 

danych klienta, transakcji, przedmiotu, zawieranie umów. Każda stworzona 

transakcja jest zapisywana w centralnej bazie danych systemu. Przepływ 

informacji dokonuje się natychmiast, bezpośrednio w aplikacji, zarówno w kierunku 

do dealera jak i do centrali. 

Aplikacja webLSP może być zintegrowana z systemem webLRA (LEO Risk 

Analysis). Jej głównym zadaniem jest przejmowanie wniosków do oceny oraz jego 

procesowanie poprzez edycję cech kontrahenta, wprowadzanie wyników 

finansowych, aktualnego ratingu, ewentualnych relacji, wykonania ręcznej lub 

automatycznej analizy 

Scoring & Rating. 

D r zewo  decyzy jne 

ryzyka jest budowane w 

sys temie ,  zgodn ie 

z procedurami firmy 

leasingowej. 

W skład webLSP wchodzi  

system webLAA (LEO 

A d m i n i s t r a t o r 

Application), który zawiera szereg 

pomocnych funkcji konfiguracyjnych 

dających możliwość zarządzania 

wszystkimi aplikacjami systemu webLSP. 

Pomimo, iż administracja IT nie należy 

do modułów biznesowych, jego użycie 

daje wymierne korzyści poprzez 

ułatwienie pracy administratorom systemu. 

Mobilność 

dzięki wykorzystaniu 
technologii internetowych – 
pozwala na swobodny i 
efektywny przepływ informacji 
w rozległej sieci dealerskiej 

Brak instalatorów 

aplikacja dostępna jest dla 
użytkownika poprzez wpisanie 
odpowiedniego adresu w 
przeglądarce internetowej 

Uniwersalność 

wykorzystano różnorodne 
narzędzia umożliwiające 
zmianę wyglądu aplikacji 
(kolorystyka, grafika, 
indywidualne dostosowanie 
menu, itp.) 

Konfigurowalność 

zastosowano metodologię AWL 
(ADH WorkFlow Logic), 
szablony dokumentów Crystal 
Reports, modelowanie 
finansowe 

Bezpieczeństwo 

aplikacja wykorzystuje 
najnowocześniejsze standardy 
bezpieczeństwa, SSL 2.0, 
protokoły kryptograficzne RSA. 

webLSP (LEO Sales Point) 

MODUŁ SYSTEMU LEO LEASING  

• Wprowadzenie nowej kalkulacji, 

• Aktywacja wniosku, 

• Dokumenty skanowane, 

• Edycja cech kontraktu, 

• Edycja cech wniosku, 

• Edycja opinii o wniosku, 

• Edycja partnerów, 

• Edycja pola info kontraktu, 

• Edycja pola Opinia o Kliencie, 

• Edycja pól opisowych, 

• Harmonogram, 

• Konfiguracja przedmiotu, 

• Odrzucenie, 

• Wprowadzenie sprawozdań finansowych, 

• Wprowadzenie zabezpieczeń, 

• Złożenie oferty, 

Operacje jakie może wykonać sprzedawca (wynikają z profilu oraz uprawnień nadanych użytkownikowi): 

Rys. Wprowadzenie wniosku w aplikacji 
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Procesy biznesowe... 

 Klienta wspierane są przez zastosowanie 

technologii AWL (ADH WorkFlow Logic). Pozwala ona 

na „mapowanie” jego procesu biznesowego w 

obszarze ofertowania i zawierania umów 

bezpośrednio na aplikację webLSP.  

W edytorze procesów WorkFlow zdefiniowane 

operacje przypisywane są dla dealera lub centrali. 

Taka koncepcja pozwala na przeprowadzenie przez 

Dealera we wstępnym etapie przygotowywania 

umowy jedynie tych operacji, które przypisane 

zostały do danego statusu transakcji.  

Bezpośrednia łączność aplikacji z centralną bazą 

danych pozwala na natychmiastowe monitorowanie 

przebiegu transakcji zarówno przez dealera jak 

i centralę. To naturalnie bardzo podnosi standard 

obsługi Klienta oraz wydatnie skraca cały proces 

decyzyjny. Równocześnie udostępnione narzędzia 

edytorów workflow pozwalają firmie zachować 

maksymalną elastyczność w dostosowywaniu 

aplikacji do potrzeb własnych i zmian rynku. 

Elastyczność... 

 w przypadku aplikacji pracującej na styku 

centrala-agent jest elementem kluczowym dla 

sukcesu przedsięwzięcia. Wprawdzie leasing jest w 

dużym stopniu pojęciem uniwersalnym, jednak jego 

realizacja bywa skrajnie odmienna w przypadku konkretnych towarzystw leasingowych. 

Rys. Technologia AWL (ADH WorkFlow Logic) 

webLSP jest pod względem konfigurowalności maksymalnie elastyczne. Składa się na to wiele czynników.  
Do najważniejszych należą: 

 
zastosowanie technologii AWL (ADH WorkFlow Logic) 

pozwala na „mapowanie” procesu biznesowego w obszarze ofertowania i zawierania umów bezpośrednio na aplikację 

użycie modelowania finansowego 
daje nieograniczone możliwości kalkulacji ofert leasingowych zarówno na podstawowy leasing operacyjny czy finansowy, 
jak i na produkty bardziej złożone – leasing z serwisami, ubezpieczeniem, dodatkami, subsydiowaniem, promocjami, 
dopłatami czy leasing sezonowy, obsługuje także inne produkty: najem, kredyt, itp. 

konfigurowalne wydruki Crystal Reports 
technologia zastosowana do budowy wydruków udostępnianych przez aplikację webLSP pozwala na budowanie dowolnych 
pism i zestawień. Szablony tworzone są bezpośrednio w centrali w specjalnym narzędziu, a aplikacja automatycznie 
wypełnia je danymi i drukuje na komputerze użytkownika w oparciu o standard PDF 

konfigurator przedmiotów  
zastosowane rozwiązanie o strukturze drzewa pozwala na bardzo elastyczne dopasowanie aplikacji do profilu działalności 
przedsiębiorstwa, począwszy od firm zdecydowanie ukierunkowanych na pojazdy, poprzez firmy typu „captive” do 
towarzystw o szerokim spektrum typów przedmiotów 

profilowany interface  
aplikacja webLSP jest zawsze dopasowywana do standardów Klienta, dotyczy to zarówno szablonów prezentacyjnych jak i 
struktury opcji oraz menu 
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Stabilność... 

 programu Crystal Reports zapewnia 

wysoką jakość raportów oferowanych 

z aplikacji webLSP. Crystal Reports to 

elastyczne, wciąż rozwijane narzędzie, 

k tó re  od  l a t  wyko r zys t u jemy 

w przygotowywaniu raportów z naszych 

systemów.  

Raporty CR w wygodny dla użytkownika 

sposób dostarczają szybkich informacji 

ułatwiających podejmowanie optymalnych 

decyzji menedżerowi sprzedaży.  

Konfiguracja raportów, definicja 

widoczności ,  histor ia szablonów 

raportowych oraz parametryzacja odbywa 

się w module webLAA. 

Bezpieczeństwo... 

 to kluczowa kwestia podnoszona 

zwykle przy rozwiązaniach on-line. Nasz 

produkt oparty jest o znane i sprawdzone 

standardy bezpieczeństwa.  

Aplikacja internetowa jako program, który pracuje na maszynie podłączonej do sieci (serwerze) 

i komunikuje się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki internetowej, świetnie wpisuje się 

w obecną erę postępu technologicznego. Pozwala to zarządzać wszystkimi danymi za pomocą 

jednej scentralizowanej instancji, ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zależności od systemu 

operacyjnego na komputerze (przeglądarki są we wszystkich systemach operacyjnych). 

Rozwiązanie to zapewnia dostęp z dowolnego miejsca i komputera (możliwe jest ograniczenie 

dostępu ze względów bezpieczeństwa), zaś brak konieczności tworzenia kopii bezpieczeństwa na 

każdym komputerze z osobna jest niewątpliwie dużą zaletą. Wadą tego typu rozwiązań jest 

mniejsze bezpieczeństwo z uwagi na dostęp z zewnątrz. Dla minimalizacji niebezpieczeństwa 

stosuje się szereg zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie połączenia, uwierzytelnianie, autoryzacja. 

Technologia Javy pozwala przezwyciężyć ograniczenia Internetu. Siłą tej technologii jest jej 

uniwersalność, elastyczność, wspieranie mechanizmów uwierzytelniania klienta i bezpieczeństwa 

w sieci. Jako aplikacja wielowarstwowa, 

webLSP jest systemem rozproszonym, 

oferuje możliwość integracji z innymi 

systemami poprzez ustandaryzowane 

przesyłanie danych w komunikacji 

międzyprocesowej. Takie podejście 

podnosi tolerowalność awarii, a więc 

odporność systemu na nieoczekiwane 

zdarzenia. 

Oczywiście struktura techniczna 

instalacji zawsze jest konsultowana ze 

s łużbami  odpowiedz ia l nymi  za 

bezpieczeństwo sieciowe w firmie 

Klienta. 

Rys. Wydruk raportu Crystal Reports w PDF 

Rys. Okno edycji danych kontrahenta 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85darka_internetowa
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Wdrożenie... 

 nowej aplikacji w środowisku 

rozproszonym to dla każdej firmy spore 

wyzwanie, ale nie niemożliwe do wykonania 

dla służb IT. ADS dostarcza Klientowi nie 

tylko aplikację, ale także sprawdzoną 

metodologię jej wdrożenia oraz asysty 

powdrożeniowej. 

Wieloletnie doświadczenie naszej firmy 

w zaspokajaniu oczekiwań firm finansowych 

pozwoliło na wypracowanie standardowych 

procedur wdrożeniowych. Ustalona 

metodologia, jasny podział obowiązków, 

kompetentni i zaangażowani konsultanci, 

profesjonalny project management, 

kompletna dokumentacja projektowa 

i użytkowa – to pewne klucze do sukcesu 

wdrożenia aplikacji webLSP w każdej firmie 

leasingowej. 

Sprzedajemy kompletne 

rozwiązania... 

 a nie tylko system sprzedażowy. 

Kompetentni konsultanci z biegłą 

znajomością zagadnień leasingowych oraz 

wieloletnia obecność w branży finansowej 

sprawiają, że wartość dostarczanego przez 

nas rozwiązania jest zdecydowanie większa 

niż samo oprogramowanie. Zespół ADS tworzą pełnoetatowi specjaliści z kompleksową wiedzą na 

temat wszystkich systemów produkowanych przez naszą firmę. 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 Warsaw, Poland 

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

www.assecods.pl 
 

Zalecana konfiguracja sprzętowa serwera: 
 
Procesor: Intel Xeon Pentium 4-core 1,8 GHz lub szybszy 
Dysk twardy: 300 GB SCSI, SAS lub SATA RAID 5 
Pamięć RAM: 4 GB rekomendowane 
 
System operacyjny: Windows Server 2008 lub Linux 
Serwer aplikacyjny:  Zgodny ze standardem JEE jBoss v. 5.0GA lub nowszy 

 opcjonalnie Oracle AS, IBM WebSphere AS 

 
Przytoczona specyfikacja sprzętowa pozwalana na optymalną równoległą pracę 20-30 

przedstawicieli.  W przypadku większej liczby stanowisk zalecamy proporcjonalne 

zwiększenie mocy serwera. 

Rys. Proces wdrażania aplikacji 


