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مدیریت نقدینگی

سامانه مدیریت نقدینگی

Cash Management System

بانــک خاورمیانــه در راســتای ارتقــای ســطح کیفــی خدمــات خــود ،ســامانه مدیریــت نقدینگــی را
به منظــور کمــک بــه مشــتریان شــرکتی بــرای مدیریــت بهینــه وجــوه نقــد و گــردش نقدینگــی
ارائــه میکنــد.
ایــن ســامانه بــرای شــرکتهای مختلــف عضــو یــک زنجیــره تامیــن بیشــترین کاربــرد را دارد و
بهتریــن بازدهــی آن زمانــی اســت کــه همــه حســابهای شــرکت و حســاب ذینفعــان و مشــتریان
شــرکت نیــز در بانــک خاورمیانــه متمرکــز باشــد.
اســاس فعالیــت ســامانه مدیریــت نقدینگــی ،ثبــت عملیــات بانکــی شــرکت ها در آینــده و ارائــه
گزارشهــای مدیریتــی اســت .ایــن ســامانه نیــاز شــرکتها بــه صــدور چکهــای مــدتدار
و مراجعــه بــه اطالعــات گذشــته بــرای انجــام پرداختهــای بــهروز را بــه حداقــل میرســاند.
بــا کمــک ایــن ســامانه ،بــه محــض ثبــت اطالعــات مربــوط بــه صورت حســاب های دریافتــی،
اطالعــات مربــوط بــه پرداخــت آنهــا شــامل مبلــغ و تاریــخ پرداخــت ،ثبــت شــده و عملیــات مربــوط
بــه پرداخــت نهایــی در سررســید انجــام میشــود.کنترل موجــودی حســاب نیــز در آخریــن مرحلــه
کار صــورت میگیــرد .گزارشهــای ســامانه ،تاریــخ پرداخــت و میــزان کســریهای احتمالــی
حســابهای شــرکت را بــرای آینــده نشــان میدهــد کــه بــه مدیــر مالــی شــرکت ایــن فرصــت را
میدهــد تــا بــرای جبــران ایــن کســریها و انجــام تعهــدات در برابــر ذینفعــان برنامهریــزی کنــد.

مزایای سامانه مدیریت نقدینگی
جایگزینــی دســتور پرداختهای الکترونیکــی بــه جــای چکهــای
کاغــذی و رفــع مشــکل چکهــای برگشــتی به دلیــل فراموشــی یــا
عــدم برنامهریــزی و مدیریــت صحیــح وجــوه
کاهــش نیــاز مشــتری بــه تســهیالت بانکــی بــا در اختیــار داشــتن
امــکان مدیریــت و جابجایــی تاریــخ پرداختهــای آینــده بــر اســاس
گــزارش وجــوه دریافتــی احتمالــی از ســایر شــرکتها
آزاد شدن جریان نقدینگی در داخل زنجیره
دریافــت اطالعــات مربــوط بــه عملیــات بانکــی آینــده بیــن اعضــای
زنجیــره به صــورت لحظــهای
برنامهریــزی بــرای پرداختهــای آتــی بــر اســاس پیشبینــی
جریانهــای نقــدی ورودی
گزارشگیــری از تراکنشهــا بــر اســاس وضعیــت پرداخــت:
پرداختهــای ثبــت شــده ،پرداختهــای تاییــد شــده ،پرداختهــای
انجــام شــده ،پرداختهــای تغییــر مبلــغ داده شــده و پرداختهــای
بــه تعویــق افتــاده
اخــذ رتبــه اعتبــاری باالتــر در صــورت داشــتن ســهم بــاالی
پرداختهــای تاییــد شــده در سررســیدهای تعییــن شــده و امــکان
اســتفاده ســریعتر از تســهیالت بانکــی بــه عنــوان یکــی از معیارهــای
ارزیابــی ریســک نقدینگــی شــرکتها

خدمات سامانه مدیریت نقدینگی
ثبــت وقایــع مالــی آینــده شــرکت شــامل انــواع پرداختهــای آتــی
و اطالعــات چکهــای صــادره
اصــاح اطالعــات پرداخــت تــا پیــش از اولیــن تاییــد توســط اولیــن
امضــادار
دریافــت اطالعــات مربــوط بــه دریافتیهــای آتــی بــر اســاس
اطالعــات پرداختکننده(بــه شــرطی کــه پرداختکننــده وجــوه
نیــز از طریــق ســامانه مدیریــت نقدینگــی بانــک خاورمیانــه ،اطالعات
پرداخــت بــه ذینفعــان خــود را ثبــت نمایــد).
دریافت اطالعات مربوط به چکهای وصولی از سایر شرکتها
ثبت اطالعات مربوط به حسابهای شرکت نزد سایر بانکها

برنامههای آینده سامانه مدیریت نقدینگی
انتقــال اطالعــات پرداخــت از سیســتم حســابداری شــرکت بــه
ســامانه مدیریــت نقدینگــی و نیــز انتقــال اطالعــات صورت حســاب
بانکــی بــه سیســتم حســابداری شــرکت از طریــق فایــل و بــدون نیــاز
بــه وارد کــردن مجــدد داده
دریافــت اطالعــات مربــوط بــه مانــده حــد اعتبــاری مصــوب شــرکت
و ارســال درخواســت اســتفاده از حــد موجــود به منظــور پوشــش
کســری های احتمالــی

بنابــر درخواســت مشــتری ،آمــوزش اســتفاده از ســامانه مدیریــت
نقدینگــی در کارگاههــای آموزشــی در محــل ســاختمان مرکــزی
بانــک خاورمیانــه یــا توســط همــکاران اداره توســعه عملیــات بانکــی
راه دور بانــک خاورمیانــه در محــل فعالیــت مشــتریان محتــرم بانــک
قابــل ارائــه میباشــد.

