Apelia
Teknologian kehitys
Lähtökohtana aiemman kaupankäyntijärjestelmämme Wintraden uusimiseen olivat asiakkaiden liiketoimintaprosessien uudistuminen. Osa
kaupankäyntijärjestelmän tekniikasta alkoi
vanhentua.

Apelian osat
BackOfficer
BackOfficer on pankkiiriliikkeen työntekijän
ensisijainen työkalu. Sisältää monipuoliset välineet
asiakkaan, instrumenttien sekä tapahtumatietojen
hallintaan ja selailuun. Ohjelma tarjoaa käyttäjälleen
lukuisia raportteja. Asiakaskauppojen jako ja
laskutus tehdään manuaalipuolella ohjelmassa.
BackOfficer on Apelian ydin.

Suorituskyky
Asiakkaiden vaatimukset yhä suorituskykyisemmästä järjestelmästä eivät ole kaikuneet kuuroille
korville.
Apeliassa suorituskykyä vaativia tehtäviä on siirretty
palvelimille. Prosesseja on ositettu tehokkaasti.
Palvelinsovellukset ovat ohjelmoitu Java- sekä C++
-ohjelmointikielillä ja niille on tarjolla vaihtoehtoinen
laitealusta.

Asiakasläheisyys
Apelian määritysvaiheessa oli mukana suomalainen
pankkiiriliike, joka toi mukanaan
liiketoimintaosaamisensa sekä tietysti omat
kehitystoiveensa esiin prosessissa. Näin emme missään ohjelmiemme kehitysvaiheessa unohtaneet
loppuasiakasta.

Helppo integroitavuus
Yksi suunnittelun lähtökohta oli kaupankäyntijärjestelmän mahdollisimman joustava integroitavuus
pankkiiriliikkeen omiin järjestelmiin. Tavoite toteutui
ja Apelia mahdollistaa joko ajantasaisiin tai eräajopohjaisiin järjestelmiin liittymisen joustavasti ja
nopeasti.

Uudenlainen käyttöliittymä
asiakasohjelmissa
Apeliassa modernisoitiin käyttöliittymät kokonaan.
Kaikessa toiminnassa pyrittiin johdonmukaiseen ja
käyttäjän muistia tukevaan toteutukseen.
Apeliassa yhdistettiin runsaasti toisiinsa liittyviä
kokonaisuuksia mm. kaikki asiakastiedot löytyvät
yhdestä paikasta. Valikot on pyritty pitämään
lyhyinä. Lukuisat oikopolut ja pikanäppäimet sekä
helpottavat että nopeuttavat ohjelman käyttöä.
Olemme aina valmiina kehittämään tuotteistamme
yhä parempia. Asiakaspalaute on meille tärkeätä.

Pusher
Pusher on kevyt FrontOffice-työkalu meklarille
toimeksiantovuon hallintaan.

Basket
Basket eli kauppakoriohjelma on instituutioasiakkaisiin keskittyvän meklarin työkalu. Ohjelma näyttää
erilaisia tunnuslukuja kerätyistä kaupoista ja sillä
voidaan suorittaa jaot ja laskutukset asiakasohjelmien sille välittämien herätteiden perusteella.

Allogator
Allogator suorittaa jaot ja laskutukset asiakasohjelmien sille välittämän herätteen perusteella. Ohjelma
pollaa tarvittaessa jaettavissa olevia kauppoja.

MIBS
MIBS (Message Interface and Broker Server)
vastaa kaikesta Apeliaan vastaanotettavasta sekä
lähetettävästä tiedosta. Kukin ulkoinen järjestelmä
on oma lisämoduulinsa. Uusien toiminnallisuuksien
lisäys on helppoa.

OMX Gateway
Tarjoaa liitynnän NASDAQ OMX Helsingin
markkinapaikoille. Ohjelma tuottaa Apeliaan uudet
instrumentit ja kauppatiedot sekä hoitaa tarvittaessa
toimeksiantojen lähetyksen markkinapaikalle.

Kiinnostuitko
Ota yhteyttä ja kerromme lisää.
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