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Payres jest rozwiązaniem idealnym dla banków 
oraz dużych organizacji, które są zobowiązane 
do zachowania sprawnej konwersji komunikatów 
w formacie SWIFT – MT/MX, by móc realizować 
międzynarodowe płatności wielkoformatowe  
w zgodzie z XML ISO 20022.

Payres eliminuje konieczność rozbudowywa-
nia systemów centralnych o nowe, obciąża-
jące je elementy. Nasz broker komunikatów  
MT/MX nie powoduje zmniejszania wydajności  
i elastyczności architektury bankowej, jest opty-
malny kosztowo i nie wymaga skomplikowanego 
procesu wdrożenia.

Payres współpracuje z najbardziej popular-
nymi w bankowości serwerami aplikacyjnymi  
i systemami zarządzania relacyjnymi bazami  
danych. Może być wdrażany jako samodzielny 
moduł albo stanowić element kompleksowego 
rozwiązania w duchu Data-Driven Banking.

Nasz autorski broker MT/MX 
Payres zapewnia:

• Szybkie i zoptymalizowane kosztowo  
dostosowanie się do wymagań regulacyjnych 
XML ISO 20022 (SWIFT MT i SWIFT MX). 

• Łatwą i wygodną integrację z istniejącymi 
procesami obsługującymi płatności, operacje 
 i zlecenia. 

• Oszczędności czasu i kosztów dzięki auto-
matyzacji wykorzystującej reguły biznesowe. 

• Większą kontrolę nad procesem bizneso-
wym dzięki powiadomieniom mailowym  
w przypadku konieczności ingerencji operatora.

Dla kogo? Korzyści biznesowe
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• Automatyczna konwersja komunikatów płatniczych  
(m.in. MT103, MT103+, MT202, MT202cov, pacs.002, pacs.003, pacs.004, pacs.008, pacs.009). 

• Automatyczna konwersja komunikatów wyciągów i informacyjnych  
(m.in. MT900, MT910, MT940 i MT950, camt.052, camt.053, camt.054). 

• Walidacja danych transakcyjnych zgodnie z wyznaczonymi przez klienta kryteriami/regułami. 

• Wzbogacanie zawartości komunikatów. 

• Monitorowanie przesłanych i otrzymanych danych biznesowych z aplikacji biznesowej  
do/z Payres wraz z powiadomieniami (mailowymi/SMS). 

• Wygodna obsługa za pomocą standardowych przeglądarek internetowych  
oraz możliwa integracja z Active Directory banku. 

• Elastyczna architektura, umożliwiająca rozszerzenie listy konwertowanych komunikatów.

Wybrane funkcjonalności

Przeczytaj opinie naszych klientów

Katarzyna Tomczyk-Czykier, Transformation Director, Credit Agricole Bank Polska SA

Constantin Spiridon, IT Area Lead Core Banking, ING Tech Romania

„Ich dogłębne zrozumienie bankowych 
obszarów działania zasługuje  
na szczególne wyróżnienie”.

„CCA Europe.pl wykazało się elastycznością  
i wysokim poziomem wiedzy biznesowej 
i technicznej, dotyczącej bankowości 
centralnej i systemu płatności”.

Zobacz więcej: Payres-pl – CCA Europe.pl

https://ccaeurope.pl/pl/uslugi/payres-pl/

