
Řešení od Solitey šetří čas a peníze i zákazníkům daleko za hranicemi 

Evropy. Mezi ně patří i jihoafrická finanční společnost Propell, která díky 

Loans Express App výrazně zpřehlednila a zefektivnila finanční agendu.

V Propellu pomáhá aplikace 
Loans Express zrychlit i zpřesnit 
finanční agendu

Případová studie

zrychlení operací spravující 
půjčky   

60 %
úspora času díky hromadnému 
provádění změn v por�oliu smluv

omezení chybovosti v rámci 
zpracování dat

70 % 99 %

Urychlení procesů 

Největší benefity 

Solitea OneCore

Řešení pro Jihoafrickou republiku

Jihoafrická firma Propell sídlící v Kapském městě 

poskytuje svým klientům finanční služby zaměřené na 

úvěrové a projektové financování. Pro bezproblémové 

zvládání těchto úkonů společnost v roce 2019 

implementovala aplikaci Loans Express App.

Ta si zástupce Propellu získala především svou 

univerzálností, jednoduchostí a intuitivností. Díky tomu 

ji lze snadno nasadit kdekoliv na světě, samotnou 

implementaci pak výrazně usnadňuje propojení                  

s Microso� Dynamics 365. V neposlední řadě je aplikace 

schopna rychle se přizpůsobit lokální legislativě. 

Cíle a požadavky

Jako hlavní cíl si zástupci společnosti Propell stanovili 

digitalizaci specifických úloh spojených se splátkami, 

úroky a správou kapitálu. Aplikace Loans Express byla 

vhodnou volbou, která nahradila vestavěné funkce 

účetního so�waru Great Plains, v němž byly dříve 

spravovány půjčky společnosti Propell. Jak říká Quindan 

Barnard, business analytik společnosti: „Loans Express 
nám umožnil vše zpracovávat efektivně a flexibilně. 

Snížení chybovosti na 
minimum

Propojení s existujícími 
systémy a možnost 

integrované analýzy

Automatizované procesy nám zrychlují zpracování 
podkladů a umožňují veškerá data reportovat, predikovat 
a zároveň propojit s existujícími systémy.”

Průběh implementace

První kontakt mezi Propellem a Soliteou zprostředkovala 

partnerská firma Datasmith. Ta zařídila iniciační setkání     

a účastnila se i úvodních jednání. Klíčovým přínosem 

Datasmith. Jejich klíčovým přínosem byla beze sporu 

detailní znalost procesů firmy Propell a znalost lokálních 

specifik Jihoafrické republiky, což výrazně usnadnilo            

a zefektivnilo následnou komunikaci s implementačním 

týmem Solitey. 

V rámci prvotního seznámení rovněž zástupci Propellu 

přednesli několik podnětů ke zlepšení funkcionalit 

aplikace, které byly následně zapracovány, a ještě více 

tak zvýšily hodnotu výsledného řešení. Poté už zbývalo jen 

pustit se do samotné implementace. 

Zrychlení a zpřesnění agendy

„Bez služby Loans Express bychom museli měsíčně 
zpracovávat stovky půjček a splátek ručně. Hlavní 
výhodou aplikace tedy je, že urychluje celou agendu a 
zároveň zvyšuje přesnost,“ říká business analytik Quindan 

Barnard. Bez aplikace by museli zaměstnanci firmy dané 

procesy zadávat manuálně, díky automatizaci tak

zároveň Propell ušetřil velké množství času i peněz. 

Vedle toho nabízí Loans Express i další výhody ve formě 

reportingu a predikce. Díky nim může společnost činit 

strategická rozhodnutí na základě reálných                             

a aktuálních dat. Slovy Quindana Barnarda: 

„Automatizované procesy nám zrychlují zpracování 
podkladů a umožňují veškerá data reportovat, 
predikovat a zároveň propojit s existujícími systémy.“

Příjemná spolupráce i mimo byznys

Naši zákazníci používají aplikaci Loans Express. Toto 

řešení propojuje operace pro úvěrové instituce, 

zprostředkovatele úvěrů a finanční pronajímatele. 

Pokud máte zájem o podrobné informace, podívejte se 

na naše webové stránky nebo si s námi domluvte 

schůzku.

Jaké řešení používá Propell? 

Naši zákazníci používají aplikaci Loans Express. Toto 

řešení propojuje operace pro úvěrové instituce, 

zprostředkovatele úvěrů a finanční pronajímatele. 

Pokud máte zájem o podrobné informace, podívejte se 

na naše webové stránky nebo si s námi domluvte 

schůzku.



O Solitei
Společnost Solitea obsluhuje více než 250 000 spokojených firemních zákazníků v 15 zemích, kterým je schopná pokrývat 

až 100 % potřeb v oblasti informačních technologií a systémů. Aktuálně zaměstnává přes 1 200 lidí a aspiruje na evrop-

ského lídra v oblasti podnikových informačních systémů. Solitea je držitelem nejvyšší úrovně partnerství Microso� Gold 

Certified Partner a certifikovaným dodavatelem vlastních řešení technologie Dynamics 365. 

Chcete podobné řešení?

       +420 577 113 111               info.api@solitea.cz  solitea.cz | one-core.com
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