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System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 
 

System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone 

dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych 

pośredników finansowych udzielających pożyczek lub poręczeń ze 

środków własnych lub unijnych (produkty finansowe dostępne w ramach 

inicjatywy JEREMIE, pożyczki ze środków PARP).   

System pozwala na zautomatyzowanie procesu udzielania 

pożyczek, począwszy od oceny zdolności i wiarygodności klienta, 

poprzez dobór produktu, kontrolę pożyczki do zarządzania procesem 

windykacji. Zapewnia gromadzenie danych o pożyczkobiorcach, 

poręczycielach i zabezpieczeniach, kontrolę spłat oraz przepływ 

informacji i dokumentów na każdym etapie pożyczki. 

Dzięki dużej elastyczności systemu istnieje możliwość łatwego 

definiowanie zmieniających się produktów pożyczkowych, dołączania 

nowych programów pomocowych, metod oceny zdolności i 

wiarygodności klienta.   

Wykorzystanie komponentów open source pozwoliło na stworzenie 

rozwiązania taniego i łatwego do wdrożenia, a jednocześnie bezpiecznego 

w użytkowaniu.   

System spełnia wymogi sprawozdawcze i operacyjne stawiane 

przez BGK i PARP. 
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Parametryzacja produktów pożyczkowych 
System Obsługi Pożyczek zawiera katalogi produktów 

pożyczkowych, których zawartość można samodzielnie definiować 

poprzez określenie parametrów pożyczki tj:  

 rodzaj stopy procentowej (stała, zmienna), 

 rodzaj spłaty (raty równe, raty malejące),  

 stopa procentowa dla odsetek umownych (harmonogramowych). 

 stopa procentowa dla odsetek karnych, 

 katalog stóp referencyjnych: IBOR, stopa lombardowa, stopa 
odsetek ustawowych itp. , 

 maksymalna liczba rat, okres karencji, maksymalna kwota,  

 zniżki w oprocentowaniu i opłacie prowizyjnej, 

 wymagane dokumenty.  
 

Procesowanie wniosku i uruchamianie 

pożyczki 
Aplikacja zawiera funkcje, które automatyzują proces 

przetwarzania wniosku, obsługuje typowe czynności wykonywane przez 

pracowników w tym procesie poprzez weryfikację poprawności i 

kompletności danych, analizę wniosku i obsługę kroków akceptacyjnych. 

Wbudowany system obiegu pracy i dokumentów wspomaga 

użytkowników w procesowaniu wniosku, jego ocenie i akceptacji. 

Aplikacja zapewnia sprawny obieg pracy podczas procesowanie 

wniosku pomiędzy uczestnikami danego procesu, pozwala na śledzenie 

statusów wniosków i przekazywanie kroków akceptacyjnych. 
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Ewidencja transakcji finansowych i kontrola 

płatności 
W Systemie Obsługi Pożyczek rejestrowane są wszystkie transakcje 

finansowe dotyczące pożyczki: uruchomienie pożyczki, ewidencja spłat , 

naliczanie odsetek umownych i karnych, naliczanie dodatkowych opłat i 

kosztów. System automatycznie rozksięgowuje kwoty spłaty na kapitał, 

odsetki umowne, odsetki karne, opłaty zgodnie z wymaganą kolejnością.  

System kontroluje opóźnienia w spłatach i generuje zadania konieczne do 

wykonania w związku z opóźnieniem – wysłanie monitu, naliczenie 

dodatkowej opłaty itp.  

Transakcje spłaty pożyczki pobierane są automatycznie z wyciągu 

bankowego. System posiada wbudowany mechanizm przypo-

rządkowywania spłat do właściwej pożyczki.  

System pozwala na łatwą korektę i przeliczanie wcześniejszych 

księgowań z jednoczesnym wystawieniem dokumentu korygującego.  

 

Generowanie dokumentów pożyczki 
W skład systemu wchodzi archiwum dokumentacji zawierające 

wszystkie dokumenty związane z klientem, część z nich generowana jest 

automatycznie na podstawie zdefiniowanych szablonów wydruków - są 

to między innymi: wnioski o udzielenie pożyczki, umowy, harmonogram 

spłat, raporty dotyczące pożyczki, wezwania do zapłaty, dokumenty 

związane z windykacją długu i wiele innych. W programie istnieje także 

możliwość archiwizowania dokumentów tekstowych i graficznych 

pochodzących z innych systemów.  
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Wymiana danych z systemem bankowym 
System Obsługi Pożyczek zapewnia współpracę z systemami 

informatycznymi banków. Istnieje możliwość zaciągania wyciągów 

bankowych w formatach: MT940, SIMP, DnB, Minbank. Umożliwia to 

automatyczne wczytania danych dotyczących spłat wykonanych przez 

klientów na rachunki bankowe odbiorcy oraz identyfikację spłaty i 

przyporządkowanie jej do umowy pożyczkowej. System obsługuje także 

dokonywanie przelewów na konto pożyczkobiorców (uruchomienie 

pożyczki, zwrot nadpłat itd.)  

 

Eksport danych do systemów finansowo 

księgowych 
System posiada narzędzie eksportu danych księgowych do 

systemów finansowo – księgowych. Dane mogą być eksportowane w 

ujęciu analitycznym lub syntetycznym. Procedura umożliwia szybkie 

zaksięgowanie wszystkich operacji finansowych i eliminuje konieczność 

wielokrotnego ich przetwarzania. 

 

 

Zadania i schematy postępowań 
System zawiera moduł zadań, którego podstawowym założeniem 

jest przekazywania i zlecania pracy między użytkownikami, co wpływa 

na zwiększenie efektywności pracy dzięki kontroli terminowości działań. 

Zadania mogą być także generowane automatycznie na podstawie 

indywidualnych schematów postępowań. 
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Moduł Windykacji 
System Obsługi Pożyczek zawiera moduł przeznaczony do 

zarządzania procesem windykacji na wszystkich jej etapach, począwszy 

od tzw. windykacji miękkiej (polubownej) polegającej na monitowaniu 

dłużnika, do windykacji twardej (sądowej). Moduł pozwala na kontrolę 

stanu zadłużenia i spłat zaległości, liczy odsetki umowne i ustawowe.   

 

 

Moduł obsługi telefonicznej 
System Obsługi Pożyczek posiada moduł obsługi telefonicznej, 

umożliwiający rejestrowanie kontaktów telefonicznych, planowanie i 

zarządzanie kampanią telefoniczną. Narzędzie to może wspomagać 

pozyskiwanie nowych klientów czy egzekucję zaległych płatności. 

 

 

Architektura systemu 
System Obsługi Pożyczek ma architekturę rozproszoną, 

wielowarstwową opartą na rozwiązaniach Open Source.  

Aplikacja korzysta z następujących technologii:  

 platforma programowa: Java Platform, Enterprise Edition 

 serwer aplikacji: GlassFish 

 serwer baz danych: Oracle (lub inna baza relacyjna, np. Derby) 

 System operacyjny  

 dla serwera – Linux/Unix, 

 dla aplikacji klienckich – dowolny, na którym można zainstalować 
JVM (maszynę wirtualną Java). 
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Przykładowe ekrany aplikacji 
 

 

Kartoteka klienta 

 

Dobór produktu 
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Rejestrowanie wniosku o pożyczkę 

 

 

Zestawienia wniosków klienta 
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Kontrola spłat pożyczki 

 

 

Moduł Windykacji 
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Wymiana danych z systemem bankowym 

 

 

Wymiana danych z systemem księgowym 
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Generowanie dokumentów na podstawie szablonów wydruków 

 

 

Dokument wygenerowany z systemu 
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Tworzenie i przekazywanie zadań pomiędzy użytkownikami systemu 

 

 

 

Opis kontaktu z modułu Call Center 
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Kontakt 
 

Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z o.o. 

Plac Wolności 18 

61-739 Poznań 

tel.  61 852 75 46 

www.ibpolsoft.pl 

 

 
 

 


