Soluções

HSBC Argentina

em ação

O HSBC Argentina comprova que o PlanetPress pode
ser usado em instituições bancárias e ﬁnanceiras de
qualquer porte.

SOBRE HSBC ARGENTINA
Buenos Aires, Argentina - O Grupo
HSBC é uma das maiores organizações
de serviços bancários e ﬁnanceiros do
mundo, com empresas consolidadas
na Europa, na região Ásia-Pacíﬁco, nas
Américas, no Oriente Médio e na África.
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O HSBC Argentina precisava substituir dispositivos AFP antigos por novos
produtos para a impressão de apólices de seguro, planos de pagamento,
certificados de registro de veículo, certificados de seguro, faturas de crédito,
entre outros documentos
A corporação avaliou vários pacotes de software antes de tomar uma
decisão. Embora essa avaliação incluísse pontos, como a facilidade de uso,
a instalação e o preço, o foco principal era na simplicidade de migração da
antiga tecnologia para a nova.
O HSBC precisava não apenas que a nova solução funcionasse sem
interrupções, mas também que os documentos existentes pudessem
ser transportados para essa solução com facilidade. Além disso, eles
não queriam realizar muitas modificações nos aplicativos existentes para
acomodar a nova tecnologia.
Um dos fatores decisivos na escolha foi a abordagem aberta da Objectif
Lune, que garantia ao HSBC não ficar vinculado a um fabricante específico
de hardware.
Com o uso do PlanetPress, a empresa reelaborou os documentos usando
o recurso de impressão condicional do software. Isso foi particularmente útil
para os contratos de seguro, que contêm um número variável de páginas,
dependendo da cobertura do cliente. As condições devem ser avaliadas
de acordo com os valores contidos nos dados. O Intelligent Form seleciona
dinamicamente as páginas relevantes para incluí-las no contrato.
Clientes como o HSBC Argentina comprovam que o PlanetPress pode ser
usado em instituições bancárias e financeiras de qualquer porte.

SOLUÇÃO PLANETPRESS SUITE DO HSBC ARGENTINA

Elaboração de documentos
Análise técnica :
Sistema host : AS/400
Número de formulários : 7
Volume mensal: Mais de 300.000
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