CERERE OFERTA DE TEHNOLOGIE
Titlu:
IMM din UK, care a dezvoltat o platforma de analiza date financiare pentru credite IMM, cauta parteneri pentru
acorduri tehnice

Rezumat:
Un IMM din Marea Britanie a creat o platforma care revolutioneaza procesul de evaluare a creditului pentru IMM-uri, si
cauta parteneri pentru acorduri tehnice. In prezent, grila de notare pentru credite si stabilirea preturilor activelor
IMM-urilor sunt prea scumpe pentru a justifica creditarea intreprinderilor la scara mica. Sistemul oferit automatizeaza
analiza preturilor, oferind astfel un cost foarte scazut, care justifica evaluarea IMM si notarea creditului si care sa
permita imprumuturi la scara mica.
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Descriere:
Clientul ofera o platforma care permite bancilor sa beneficieze de vastele date disponibile pentru a efectua aprecieri de
credit mai exacte si alocarea de capital mai eficient. Clientul doreste sa introduca platforma pe noi piete, prin
efectuarea de acorduri tehnice cu partenerii potriviti, care ar trebui sa fie capabili de a personaliza platforma de baza
pentru a se potrivi reglementarilor specifice fiecarei tari.
Platforma preia, structureaza si ofera informatii critice de decizie care, imbunatatesc semnificativ calitatea informatiilor
pe care se bazeaza bancilor in evaluarea riscului de credit.
Platforma oferita este un sistem de monitorizare a creditului cu scopul de a oferi bancilor toate informatiile si datele
necesare pentru a lua cele mai bune decizii pentru credit.
Prin accesarea sistemului bancile vor putea sa acceseze, vizualizeze, navigheze, extraga si analizeze toate datele si
informatiile relevante in sprijinul deciziilor de credit.
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Specificația tehnică a produsului/tehnologiei sau expertiza avută în vedere:
Se cauta organizatii cu experienta in prelucrarea datelor pentru a modela si personaliza platforma de baza pentru a se
potrivi reglementarilor specifice fiecarei tari si a culege date relevante pentru credite.
Evaluarile de credit imbunatatite ofera creditorilor urmatoarele beneficii:
A. Prin minimizarea potentiale pierderi ale creditorilor din cauza creditelor neperformante, stimuleaza apetitul de
creditare a bancilor, care este absolut esential pentru a sprijini economia
b. Acuratetea evaluarilor de credit generate prin intermediul platformei combinate cu costurile foarte competitive ale
platformei reduce bariera pentru creditorii nebancari pentru a intra pe piata de creditare a intreprinderilor. Acest lucru
este extrem de pozitiv pentru IMM-uri care vor beneficia de o disponibilitate mai larga de surse de finantare, printr-o
diversitate de furnizori.
c. La nivel social, platforma stimuleaza creditarea mai echitabila a acelor IMM-uri care merita, pentru a genera crestere
economica si crearea de locuri de munca
Deoarece creditul are un efect de multiplicare a capitalui investit, fiecare banut castigat prin intermediul platformei va
avea un impact marit in ceea ce priveste profitul, rezultand venituri mai mari si noi locuri de munca.
In cele din urma, platforma propusa va aduce piata de credit pentru IMM la nou nivel de transparenta.

Comentarii privind stadiul de dezvoltare:
Disponibil pentru demonstratie

Comentarii privind statutul Drepturilor de Proprietate Intelectuală:
know-how secret
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Solicitant:
Tipul și mărimea firmei:

IMM 11-49

Anul înființării:

2012

Implicat în cooperare transnațională: Nu
Limbi vorbite:

engleza; italiana

Țara solicitantului:

Marea Britanie

Partener vizat:
Tipul și rolul partenerului vizat:
Se cauta parteneri cu experienta in prelucrarea datelor, exploatare de date cu expunere in industria serviciilor
financiare si aplicatii relevante. Potentiali partenerii trebuie sa aiba un background in prelucrarea datelor, sa colaboreze
si sa personalizeze platforma de baza pentru a se potrivi reglementarilor specifice fiecarei tari, si sa culeaga date
relevante pentru creditare.

Tipul și mărimea partenerului vizat:
IMM, universitate, institut de cercetare

Tipul parteneriatului vizat:
acord de cooperare tehnica

Dacă această propunere de colaborare este de interes pentru dumneavoastră, vă rugăm să completați o
Expresie de Interes. Formularul aferent completat va fi expediat pe e-mail la adresa: een@adrnordest.ro

Descarcă Expresia de Interes
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