
 

 

 

     

 

DS CrMS
Софтуер за управление на 

кредити

Договори и анекси
Погасителни планове
Управление на финасови 
средства
Управление на клонова 
мрежа
Информация за ЦКР
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Документи
Лични данни
Бонуси и заплати
Аналитично разпознаване
Управление на контрагенти
Финансови анализи
Workflow процеси
Управление на достъпа
Неограничена дървовидна 
структура на приходи и 
разходи
Управление на залози
Администриране
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Генериране и отпечатване на 
договори и анекси

Създаване на погасителни 
планове

- по схема 
- свободно изграждане
- импорт от Excel

Управление на потребители,  
парични наличности и кредити 
по клонове 

Генериране на файлове за 
информация и корекции към 
Централен кредитен регистър

Отпечатване на :
- договор за паричен 
заем
- искане
- запис на заповед
- споразумение за авалист
- заявление за съд
- общи условия
- стандартен европейски 
формуляр (СЕФ)

Прикрепване на документи към 
договори, служители, 
контрагенти и др.

Хронология на лични данни

Управление на бонуси и заплати на служители 
на база на отпуснати кредити и погасителни 
вноски и схема за заплащане

Аналитично разпознаване на връзки между 
кредитополучатели, контрагенти, служители, 
авалисти, роднини и др.

База данни на клиенти и доставчици 
с история на промените.

Финасови справки в дълбочина, pivot 
table, дърво, грид, генератори на 
справки за :

- портфолио
- отпуснати кредити за период
- одобрени кредити за период

- 
- седмична програма на кредитни консултанти
- история на промените по кредити и др.

падежирала лихва и главница за период

Workflow процес на стъпките при 
създаване на кредит (искане за кредит    
за разглеждане  одобрение  отпускане 

 погасяване  приключване)

Управление на достъпа - детайлно 
управление на достъпа по служители, 
клонове, роли, статуси, справки, 
документи и връзка с workflow процес
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Неограничена дървовидна 
структура на приходи и разходи

- изграждане на 
дървовидна номенклатура за 
детайлно разпределяне на 
видовете приходи и разходи, 
позволяваща високо ниво на 
аналитичност

- предварително 
задаване на позиции от 
дървовидната структура за 
определени действия

Управление на залози и ипотеки
по кредити и клонова мрежа. 
Въвеждане на детайли за 
имоти, автоматично 
изчисляване на пазарни 
стойности.

Панел за администрация :
- настройки
- падащи менюта
- управление на обекти
- меню по потребител на 
системата

Системата е изградена на база .NET 4.0 
технология. Използвани са допълнителни 
контроли на американската фирма Developer 
Express за увеличаване на производителността 
и постигане на подобрени функционалности.

Базата данни на приложението е 
MySQL 5.1

Има възможности за интеграция със 
CRM (Управление на клиенти), ERP 
(Управленски информационни 
системи) и други.

Вградена възможност за експортиране на данни към множество външни 
приложения (Excel, Word, PDF, HTML, MHT, Image и др. )

Възможност за импортиране на данни от Excel.

Клиенти на DS CrMS са :

- Пърсънъл Файнанс България АД
от 2009 г.
- Кредихелп ООД от 2010 г.
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