Případová studie

Firma IMH Finans dokázala
díky Loans Express
automatizovat agendu půjček
Když švédské finanční společnosti IMH Finans přestal pro správu půjček stačit MS Excel,
začala hledat moderní řešení schopné automatizovat klíčovou agendu. Řešením se stala
aplikace Loans Express, která kombinuje vysokou flexibilitu správy úvěrů s nízkou
pořizovací cenou přizpůsobenou pro menší firmy.

95 %

99 %

100 %

potřebné agendy je pokryto
funkcemi Loans Express

omezení chybovosti při
zpracování půjček

spokojenost s celým
řešením

Největší benefity

Automatizace agendy
půjček

Když už Excel nestačí

s půjčkami. Volba nakonec padla na aplikaci Loans

Společnost IMH Finans se sídlem ve Stockholmu

pomáhá malým a středním firmám s krátkodobým
financováním.

Finanční

Pokrytí prakticky všech
potřeb za výhodnou
pořizovací cenu

Flexibilita řešení
a snadné přizpůsobení
se potřebám klienta

agendu

Express založenou na platformě Microsoft Dynamics
365 Business Central.

zpočátku

zaměstnanci řešili za pomoci tabulek v MS Excel
a vlastního informačního systému. Toto uspořádání
ale s postupným růstem objemu zakázek přestalo
stačit a zástupci IMH Finans se tak začali porozhlížet
po novém řešení. Stěžejním požadavkem se pak
stala schopnost automatizovat procesy spojené

„Tak rozsáhlý software jsme nikdy
předtím neimplementovali, proto pro
nás šlo o velkou výzvu.“
Alexander Roumelotis | CEO společnosti IMH Finans
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schopnost adaptace aplikace Loans Express pro
potřeby interních procesů. „Oceňujeme flexibilitu
systému co do přizpůsobení se našim nabídkám

„Oceňujeme flexibilitu systému co do

půjček. Vedle toho chválíme i fakt, že systém s námi

přizpůsobení se našim nabídkám

může růst a zvládne i zpracování hromadných změn
a operací“ Právě díky této flexibilitě je Loans Express
App schopná konkurovat i jiným řešením, která jsou na
trhu déle a představuje tak vhodné řešení pro malé

půjček. Vedle toho chválíme i fakt, že
systém s námi může růst a zvládne
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i velké podniky.
Alexander Roumelotis | CEO společnosti IMH Finans

V průběhu projektu klient rovněž přišel s požadavkem
na dodání specifických funkcí nad rámec standardu.
“Oceňujeme tým technické podpory Solitey, který nám
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