Всеукраїнська асоціація кредитних спілок та Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту
вкладів» за підтримки Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (GIZ) в рамках проекту
технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності на селі» GIZ/DGRV проводять практикум

«Програмне забезпечення кредитної спілки. Залежність успіху роботи від можливостей її
програмного забезпечення»
________________________________________________________________________________
Дата проведення: 29 листопада 2012 р.
Початок реєстрації о 9:00. Початок практикуму: 9:30.
Місце проведення: м. Київ, готель «Турист»
Лектори: розробники комплексних інформаційних систем для забезпечення внутрішнього обліку
фінансових послуг у кредитних спілках «Турбо-баланс», «Все в одному», «МІКСТ-КС-Проф», експерт
з питань побудови ІТ-систем у банківських установах.
Цільова аудиторія: керівники, бухгалтери, відповідальні за роботу внутрішнього програмного
забезпечення в кредитних спілках.
Основні завдання практикуму:
1. Ознайомлення з функціональними можливостями трьох комплексних інформаційних систем для
забезпечення внутрішнього обліку фінансових послуг, а саме «Турбо-баланс», «Все в одному»,
«МІКСТ-КС-Проф», якими користуються найбільша кількість фінансових установ на ринку кредитної
кооперації.
2. Відповідність функціональних можливостей систем вимогам законодавства, у тому числі
вимогам розпорядження Держфінпослуг № 4122 від 03.06.2005.
3. Додаткові функціональні можливості систем для здійснення діяльності з надання фінансових
послуг кредитними спілками та інші особливості кожної з інформаційних систем.
4. Ознайомлення з сучасною практикою побудови ІТ-систем у банківському секторі фінансового
ринку.
Під час практикуму учасники зможуть отримати відповіді на такі питання:
 Вимоги до технічного обладнання.
 Порядок обміну даних між офісом і відділенням.
 Види кредитних і депозитних договорів, передбачені в програмах, і можливість моделювання
або внесення змін до договорів.
 Види процентних ставок і перерахунки процентів, авансові платежі.
 Порядок формування шаблонів для договорів, відомостей, заяв тощо.
 Облік і супроводження кредитних договорів.
 Контроль каси. Організація бухгалтерського обліку. Автоматичне складання звітів.
 Порядок контролю за відокремленими підрозділами за допомогою даного програмного
забезпечення.
 Функціональні можливості та особливості інформаційних систем. Наявні проблеми систем, які
на даний час доопрацьовуються розробниками.
 Ознайомлення з сучасною практикою побудови ІТ-систем в банківському секторі фінансового
ринку.
 Вартість програмних продуктів й абонентна плата.
Розмір реєстраційного внеску за участь у практикумі складає: для членів ВАКС, які є учасниками
ПЗВ, — 350 грн, для членів ВАКС, які не є учасниками ПЗВ, — 400 грн, для інших — 500 грн.
Реєстраційний внесок включає: інформаційно-консультаційне обслуговування й обід.

Заявку можна заповнити на сайті ВАКС http://vaks.org.ua/?menu=zayavka&active=6.
УВАГА!
Кількість місць обмежена. Набір групи проводиться
до 27 листопада.

