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Wdroż
Wdroż enie Edito CMS do serwisu
internetowego wiodą
wiodącego towarzystwa
funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

BPH
Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych SA już ponad 10 lat
aktywnie działa na polskim rynku
kapitałowym.
Obecnie Towarzystwo zarządza 19 funduszami o łącznych aktywach
ponad 4,6 mld zł i 4,4% udziale rynkowym. BPH TFI wyznacza kierunki
rozwoju branży, oferując pełną gamę funduszy spełniających oczekiwania
zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Zadania i cele dla firmy
Zadaniem przed jakim stanęło Ideo było przeniesienie istniejącego
serwisu www.bphtfi.pl na nowoczesną i wygodną w obsłudze platformę
CMS, która pozwoliłaby zachować pełną funkcjonalność serwisu oraz
jego aktualną formę graficzną. Dodatkowo nowa platforma CMS miała
zapewnić dalszy rozwój poprzez elastyczne wdrażanie nowych
funkcjonalności i pomysłów. Istotnym elementem było też zapewnienie
wysokiej stabilności i bezawaryjności systemu, ze względu na obostrzenia
prawne co do obowiązku publikacji istotnych informacji przez
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Realizacja zadania
Prace nad wdrożeniem nowego CMS'a rozpoczęły się w grudniu 2007
roku.
Grafika została wykonana na podstawie Corporate Identity BPH TFI.
Od strony programistycznej natomiast, został wykorzystany autorski
system do zarządzania treścią Edito CMS (www.edito.pl), który oferuje
bardzo skuteczne rozwiązania, gwarantując jednocześnie elastyczność,
skalowalność i intuicyjność.
Dzięki uruchomieniu nowego serwisu BPH TFI inwestorzy zyskali aktualne
źródło informacji o zmieniających się cenach funduszy, prezentowanych
w postaci tabel i wykresów.
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Aktualizacja serwisu podzielona jest między wielu redaktorów, którzy
posiadają uprawnienia do dedykowanych działów. Co więcej, intuicyjność
systemu oraz dobrze zaprojektowane, dedykowane narzędzia, pozwalają
szybko i łatwo realizować przydzielone zadania. Dla przykładu aktualizacja
wycen odbywa się równocześnie w kilku miejscach (więcej informacji
przy opisie Importu wycen).
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Serwis jest hostowany w specjalistycznym centrum hostingowym
należącym do Ideo.

Unikatowe i ciekawe rozwią
rozwią zania
Specjalnie dla BPH TFI wykonaliśmy szereg dedykowanych
funkcjonalności. Wśród najciekawszych można wymienić:


Strefę
Stref ę wymagają
wymagaj ącą logowania - serwis posiada specjalnie
wydzieloną strefę przeznaczoną dla współpracowników BPH TFI, w
której publikowane są najważniejsze aktualności dotyczące funduszy.
System umożliwia dodatkowo szybkie rozsyłanie maili do
użytkowników tej strefy z informacją o publikacji nowych informacji.

edito
content management system
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Wyceny funduszy – moduł do prezentacji wyceny funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI. Wyceny są
prezentowane w formie tabel i wykresów. Istnieje możliwość
porównania kilku funduszy jednocześnie oraz przejrzenia informacji
o archiwalnych wycenach.



Import wycen – dzięki przygotowanej przez Ideo funkcjonalności
pracownicy BPH TFI poprzez import jednego pliku zawierającego
aktualne wyceny funduszy dokonują aktualizacji informacji w całym
serwisie, kanałach RSS, telegazecie oraz rozsyłają maile i sms'y
z wycenami do użytkowników z bazy subskrybentów.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
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Kalkulatory – przygotowaliśmy cztery kalkulatory, dzięki którym
użytkownik ma możliwość obliczenia stopy zwrotu i zysku z inwestycji
w wybrane fundusze, może sprawdzić jaka będzie opłata
manipulacyjna oraz liczba nabytych jednostek funduszu przy
określonych zasobach finansowych oraz jaki kapitał zgromadzi
w przyszłości inwestując określoną kwotę i definiując przewidywaną
stopę zwrotu.



Ogł
Og łoszenia prawne - moduł pozwalający dodawać ogłoszenia prawne
oraz określać, których funduszy one dotyczą. Informacje wyświetlane
są zbiorczo na stronie ogłoszeń prawnych oraz na podstronie
wskazanych funduszy.



Dynamiczne
Dynamic zne ankiety - dzięki rozbudowanym szablonom pytań moduł
umożliwia stworzenie dowolnej ankiety. Wyniki ankiet mogą być
wyeksportowane do pliku CSV.



Kanał
Kanał y RSS - serwis posiada 4 kanały RSS – aktualności BPH TFI,
ogłoszenia prawne BPH TFI, codzienna wycena funduszy BPH TFI,
komentarze tygodniowe BPH TFI.

Więcej informacji o systemie
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Dynamicznie konfigurowane formularze - przygotowany moduł
pozwala dodawać nowe formularze oraz konfigurować ich pola. W ten
sposób administratorzy serwisu sami decydują o rodzaju formularzy i
miejscu ich publikacji w serwisie.

Więcej informacji o systemie
zarządzania treścią Edito
można uzyskać pod adresem
www.edito.pl
Bezpoś
Bezpo średni kontakt:
kont akt:
Arkadiusz Michno
Dyrektor Generalny Ideo
Tel. +48 602 11 32 44

edito
content management system
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Mapa interaktywna - flashowa mapa interaktywna Polski
przedstawiająca miejsca lokalizacji placówek współpracujących z BPH
TFI. Mapa może być aktualizowana z poziomu panelu
administracyjnego (dodawanie nowych lokalizacji i przypisywanie do
nich placówek z danymi kontaktowymi). Aktualnie mapa zawiera dane
ponad 400 placówek.

Więcej informacji o systemie
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Serwis SMS/ESMS/E -mail – funkcjonalność pozwalająca na wysyłanie
wycen do użytkowników za pomocą maila i sms'a. Użytkownik
rejestrując się w serwisie może wyrazić chęć otrzymywania wycen
wybranych funduszy zarówno na e-mail, jak i na telefon komórkowy.
Dzięki dużej wydajności systemu codziennie kilaka tysięcy
użytkowników dostaje aktualne informacje na temat wycen funduszy
wkrótce po ich publikacji.
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Podsumowanie
Ideo Sp. z o.o. wykorzystując wiedzę i doświadczenie oraz dostarczając
funkcjonalnych narzędzi zrealizowała postawione przed nią cele. Efektem
końcowym jest serwis www.bphtfi.pl działający na nowoczesnej i wydajnej
platformie CMS, która uprościła pracę zespołu BPH TFI i jednocześnie
umożliwiła dalszy dynamiczny rozwój serwisu. Zmiana platformy CMS
odbyła się w sposób niezauważalny dla użytkowników serwisu.
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