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Zintegrowane rozwiązanie do zarządzanie ryzykiem kontrahenta,  
przeprowadzania analiz finansowych i sporządzania ratingów. 

 

Prezentacja ANADEFI 

System ANADEFI Banki stworzony przez firmę O.R. System wspiera instytucje finansowe 
w zarządzaniu ekspozycjami na ryzyko kontrahenta, stosowaniu analiz finansowych i ratingów 
wewnętrznych. Rozwiązanie to pomaga w podejmowaniu decyzji i umożliwia uzyskanie 
kompleksowych informacji dotyczących aplikacji klientów. Zarządzanie nimi staje się szybsze 
i bardziej wiarygodne w wyniku automatyzacji analiz finansowych. Dystrybucją i wsparciem systemu 
ANADEFI na rynku polskim zajmuje się firma Informatyka Bankowa POLSOFT. 
 
ANADEFI jest narzędziem elastycznym oraz łatwym do wdrożenia, nawet w przypadku złożonych 
projektów. Pozwala na uzyskanie wiarygodnych i audytowalnych informacji, możliwych do śledzenia 
i przechowywania w unikatowym repozytorium danych, oraz na realizację wydajnego i wiarygodnego 
procesu analizy finansowej i ratingów wewnętrznych, który jest łatwy do modyfikacji w przypadku 
ewolucji metod pomiaru ryzyka kredytowego. 
 
Rozwiązanie: 

 jest w pełni zgodne z wymogami bazylejskimi (Bazylea II i III), 
 łączy dane zewnętrzne, wewnętrzne, finansowe i jakościowe w jednym repozytorium 

ratingowym i pozwala lepiej zrozumieć proces generowania ekspozycji na ryzyko,  
 standaryzuje analizę finansową i proces ratingów wewnętrznych w ramach jednego 

scentralizowanego rozwiązania, które jest efektywne, elastyczne i skalowalne 
(wielobranżowe, możliwość różnych szablonów sprawozdań finansowych etc.), 

 pozwala na łatwą obsługę modeli ratingowych i znacząco redukuje czas ich wdrożenia. 
 

 
 

Korzyści: 
Stosując ANADEFI, instytucje finansowe mogą: 

 zarządzać ryzykiem kredytowym i akceptować je w czasie rzeczywistym, 
 podejmować bardziej efektywne decyzje na podstawie lepszych informacji, 
 zwiększać produktywność w wyniku automatyzacji procesowania aplikacji klientów, 
 działać zgodnie z wymogami Komitetu Bazylejskiego (Bazylea II i III), 
 zunifikować zarządzanie ryzykiem kredytowym w skali międzynarodowej i uwzględniać 

lokalną specyfikę, 
 realizować proces zarządzania i raportowania wielopoziomowego (zarząd, analitycy, komitety 

ryzyka), 
 usprawnić współpracę między jednostkami biznesowymi i zarządzającymi ryzykiem. 
 

Firma O.R. System  

od ponad 25 lat dostarcza 

rozwiązania dla banków 

i instytucji finansowych. 

Z systemu ANADEFI korzysta  

ponad 300 000 użytkowników  

w 70 krajach. 
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Funkcjonalności: 
 analiza sprawozdań finansowych, 
 wyliczanie wskaźników, 
 oceny ratingowe (kontrahenta i zdarzeń), 
 oceny punktowe (scoring), 
 projekcje, 
 porównywanie firm, 
 analiza ryzyk powiązań (ten sam zarząd w różnych firmach), 
 zarzadzanie grupami firm (podmioty dominujące, powiązania), 
 porównania branżowe, 
 edytowalne raporty analityczne pozwalające na skomasowanie  

w zintegrowanych dokumentach danych ilościowych  
(z ANADEFI) i jakościowych (zebranych przez analityków), 

 spełnianie wymogów Komitetu Bazylejskiego (Bazylea II i III): 
 proces walidacji ratingów, 
 pełna archiwizacja danych, 
 ścieżki audytowe (Audit Trial) i rekonstrukcja kontekstów. 
 

 

 
 
 

ANADEFI Banki jest standardowym rozwiązaniem, którego parametry mogą być w pełni zdefiniowane 
przez użytkownika: kryteria ratingowe i scoringowe są definiowane przez naszych klientów w ramach 
struktury Bazylei II i III i nie ma to wpływu na kod źródłowy aplikacji. Dodatkowo system ANADEFI 
Banki jest narzędziem wielojęzykowym i wielowalutowym, który można dostosować do 
uwarunkowań każdego kraju. Może być połączony z bazami danych głównych firm finansowych 
i księgowych, takich jak Dun & Bradstreet, Experia etc. 
 
 
 
 

ANADEFI jest zintegrowanym 
rozwiązaniem służącym  
do zarządzania ryzykiem 

kontrahentów, sporządzania 
analiz i ratingów. 

ANADEFI Banki jest częścią 
oferty produktowej firmy  

O.R. System przeznaczonej dla 
banków centralnych, banków, 

instytucji finansowych 
i przedsiębiorstw. 

 

  


