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Nieuwe OKB 8 serie versus bestaande OKB 7 serie
De OKB 8 serie is nagenoeg gereed en kan in de loop van oktober worden uitgeleverd.
OKB 8 is gekoppeld aan BBi en dus niet meer afhankelijk van de uitlevering van het
maandelijkse BBSMI.csv bestand. De OKB 7 serie, waarvan u nu gebruik maakt, kan door
blijven draaien zolang het BBSMI.csv bestand nog wordt uitgeleverd door Rabobank
Nederland. Door de implementatie van BBi 1.2 is de toepassing BBS-MI uitgefaseerd.
Gefaseerd zal BBi verder worden doorontwikkeld. Om de toepassing BBS-KB te kunnen
uitfaseren zal aan BBi de functionaliteiten Rekening-courantanalyse en Over- en
achterstandenbeheer e.d. nog moeten worden toegevoegd. Het BBSMI.csv bestand is de
bron voor dit systeem en ook voor de OKB 7 serie. In de loop van 2011, is onze verwachting,
zal de uitlevering van het BBSMI.csv bestand worden beëindigd. Tot die tijd hebt u de
mogelijkheid om door te draaien met OKB 7 serie. Het is aan u om het moment van
overgang naar de OKB 8 serie te bepalen. Bij de overgang naar de OKB 8 serie verzorgen
wij de conversie van alle toelichtingen, memo’s, coderingen e.d.
Aan de OKB 7 serie zitten voordelen t.o.v. de OKB 8 serie, maar andersom ook.

Voordelen OKB 7 t.o.v. OKB 8
1.
Samengestelde risico-klantbeeld op niveau van FG gaat vervallen
2.
Ontdubbelen obligo van klanten in meerdere FG’s niet meer mogelijk
Oorzaak BBi levert niet (BBSMI.csv wel)
Samenstelling FG (leden) niet meer in beeld.
Afzonderlijke producten per klant niet meer in beeld.

Voordelen OKB 8 t.o.v. OKB 7
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

De beheer processen zijn verbeterd en vereenvoudigd:
Toelichting overstanden en achterstanden
Toelichting achterstanden BBS-agenda
Voortgangsbewaking posten met negatieve continuïteitsverwachting
CRM-Siebel is gekoppeld aan OKB
OKB 8 levert geheel geautomatiseerd de maandelijkse Operationele
beheerrapportage op (rapportage KBPP)
Toepassing is meer ‘lean en mean’ ingericht. Veel franje is weggesnoeid en de opzet
is nog meer procesmatig en op rolduidelijkheid ingericht
De toepassingen Ondersteuning Kredietbeheer Particulieren (OKP) en
Ondersteuning Bijzonder Beheer (OBB) worden geïntegreerd in de OKB 8 serie,
zodat u bankbreed slechts één toepassing nodig hebt voor alle beheerzaken welke
(nog) niet worden ondersteund door KBF, BBS, BBB of BBi.
Update snelheid en performance zijn sterk verbeterd.
Door koppeling aan BBi is er sprake van een hogere actualiteit van de data.

In dit infobulletin geven wij u vervolgens informatie over:
-

OKB versus BBi; visie, beleid en advies
Geautomatiseerde operationele beheerrapportage
Beeld van beheerprocessen in OKB 8
Beeld van de toepassing Ondersteuning Bijzonder Beheer (OBB)
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OKB 8 serie versus BBi
Wij krijgen veel vragen van banken aangaande onze visie, ons beleid en advies aangaande
OKB versus BBi. In dit artikel geven wij u een antwoord op deze vragen.
Door de implementatie van BBi 1.2 is de toepassing BBS-MI uitgefaseerd. Gefaseerd zal BBi
verder worden doorontwikkeld. Om de toepassing BBS-KB te kunnen uitfaseren zal aan BBi
de functionaliteiten Rekening-courantanalyse en Over- en achterstandenbeheer e.d. nog
moeten worden toegevoegd.
Rabobank Nederland organiseert bij lokale banken BBi inhouse sessies om de
implementatie van BBi te stimuleren. Verschillende banken hebben ons daarover
geïnformeerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt vanuit RN richting de lokale banken lichte
tot sterke druk uitgeoefend (per situatie verschillend) om te stoppen met OKB. Medewerkers
van lokale banken vragen ons hoe hier mee om te gaan en wat onze visie en ons beleid in
deze is. We zetten hier één en ander voor U op een rij:

Visie
Onze verwachting is dat in de loop van 2011 de uitlevering van het BBSMI.csv bestand zal
worden beëindigd. Dit kan pas als BBi alle de functionaliteiten van BBS-KB volledig heeft
overgenomen en er een stabiele situatie is ontstaan. Het wegvallen van dit bestand is reeds
door ons voorzien en opgevangen door de ontwikkeling van de OKB 8 serie welke gekoppeld
is aan BBi.
Als we kijken naar de aangekondigde functionaliteiten die nog binnen BBi ontwikkeld
gaan worden zal, ook na volledige uitontwikkeling van BBi, OKB toegevoegde waarde
blijven leveren voor lokale banken op het gebied van het kredietbeheer.
Deze toegevoegde waarde zal veel minder liggen op het niveau van managementinformatie,
maar veel meer op het gebied van het portefeuillebeheer door AM-IAM en Bijzonder beheer.
OKB 8.0 levert het complete instrumentarium om aantoonbaar ‘in control’ te zijn op
portefeuilleniveau en dit bottum up door te zetten naar team, afdeling en directoraat.
Het instrumentarium KBPP (KredietBeheer Persoonlijke Portefeuille) zal binnen OKB 8.0
worden geïntegreerd. De operationele beheerrapportage wordt geheel geautomatiseerd
opgeleverd vanuit OKB 8.0.

Beleid
OKB zal alleen die elementen blijven ondersteunen welke niet door de centrale systemen
(KBF, BBS, BBB en BBi) worden ingevuld. Het zijn de lokale banken die aangeven wat men
mist in deze systemen of waar men niet tevreden over is en wat beter kan c.q. moet. Hierop
zullen wij blijven inspelen en oplossingen blijven aanbieden. U kunt hierin op ons blijven
rekenen! Dit zal gebeuren vanuit het systeem OKB 8.0. Wij zullen op termijn OKP en OBB
ook gaan integreren met OKB, zodat u slechts één systeem hebt naast de centrale
systemen, om daar die dingen te doen die centraal (nog) niet mogelijk zijn. OKB is ook niet
concurrerend met BBB of BBi. Het bijt elkaar niet, zowel procesmatig als systeemtechnisch.
Gedurende de 8 jaar dat OKB nu draait is daar ook nooit iets van gebleken. Naar ons beeld
is er ook geen enkele aanleiding om te stoppen met OKB, daar OKB een succesvolle
implementatie van BBi niet in de weg staat.

Advies
Derhalve adviseren wij u ‘gooi geen oude schoenen weg voordat u nieuwe, goed passende
en ingelopen schoenen hebt’.
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Pluspunten OKB t.o.v. BBi
OKB 8.0 is complementair aan BBi. De OKB faciliteiten die (nog) niet in BBi 1.2 zijn
opgenomen, blijven we via OKB 8.0 aanbieden. Dit zijn de processen:
- Toelichting overstanden en achterstanden;
- Toelichting achterstanden BBS-agenda;
- Periodieke strategietoetsing van posten met een negatieve continuïteitsverwachting;
- Inzicht in voortgang en afwikkeling van Siebel-CRM activiteiten, signalen en
serviceaanvragen met een beheerkarakter;
- Proces en registratie van kredietrelatering en debiteurenverpanding;
- Rekening-courantanalyse;
- Alle bij deze processen behorende rapportages;
- Geheel geautomatiseerde Operationele beheerrapporatge, met daaraan gekoppeld het
instrumentarium KBPP: Kredietbeheer met normenkader en ingebakken PDCA cyclus en
derhalve => Aantoonbaar ‘in control’.
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Geautomatiseerde operationele beheerrapportage
Met behulp van de OKB 8 serie kan nagenoeg geheel geautomatiseerd de operationele
beheerrapportage worden samengesteld. Vanuit OKB wordt de data gedownload naar Excel
en worden de rapportages zowel in Excel (data op klantniveau) als Word (rapportages met
dashboards) ontsloten.
Er kan gekozen worden uit verschillende stuurvariabelen voor het (krediet)beheer.
Aan deze stuurvariabelen zijn normen gekoppeld en u kunt zo ook de PDCA-cyclus middels
dit instrument laten functioneren. De stuurvariabelen gebaseerd op CRM-Siebel (Activiteiten,
Signalen en Serviceaanvragen) kunnen weer uitgesplitst worden naar verschillende
specifieke kenmerken, welke u bij de update kunt toekennen (vaste queries in Siebel).
Onderstaand de tabel voor het inrichten van de stuurvariabelen:

Onderstaand de tabel voor de toekenning van het CRM-type (specifiek kenmerk) voor
uitsplitsing Activiteiten, Signalen en Serviceaanvragen binnen de beheerrapportage:
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De rapportage kan opgebouwd worden vanaf het niveau van de Accountmanager,
vervolgens op teamniveau, dan per afdeling en vervolgens op directoraat.
Tabel Accountmanager met optie opname in de rapportage
en toedeling aan team

Tabel met toekenning van teams aan afdeling en keuze voor directoraat.

Tabel met afdelingen:

Alle tabellen zijn vrij te beheren en aan te passen naar de lokale situatie en wensen!
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Voorbeeld output Operationele beheerrapportage op niveau van Accountmanager:
Kees Bovendijk
Beheer en risico items
1 Revisie + Ratiocheck > 30 dgn.
2 Jaarcijfers > 1 dag
3 Tussentijdse cijfers en prognoses > 30 dgn.
4 Debiteuren-, crediteuren- en voorraadlijsten > 14 dgn.
5 Financieringsmanco's (OKB)
6 Beheer-activiteiten (Siebel) > 30 dgn.
7 Beheer-signalen (Siebel) > 30 dgn.
8 Serviceaanvragen - Klachten (Siebel)
9 Aantal over- en achterstanden > € 500 en > 7 dgn.
A Omvang overstanden en achterstanden > 7 dgn.
B Omvang LGD-bedrag
C Omvang EL-bedrag
Risicoprofiel (ABC)
Beheer in evenwicht (Risicoprofiel / Beheeritems 1-9)
Uitsplitsing beheeractiviteiten Siebel
Revisie CIF
Revisie TIF
Revisie Compensabele stelsels
Overig
Overig
Klantintegriteit
Geregistreerd nog niet geaccepteerd
Dynamisch > 1 jaar
Verhoogd > 3 mnd.
Onacceptabel
Uitsplitsing beheersignalen Siebel
Incassocontracten
Signaalgedreven kredietbeheer
Overschrijdingen Treasury
Overig
Overig
Overige beheeraspecten
Posten buiten AGRB
Renteverlengers
Bouwdeposito > 1 jaar
Overig
Overig
Bijzonder beheer
Discontinuïteit
Dreigende discontinuïteit
Kwetsbare continuïteit
Aandachtsbehoevend

Achterstand / Omvang
bedragen x € 1.000
Juli
Augustus September Delen op
Uitkomst
5,0%
2
1
2
40
6
4
3
40
7,5%
0
3
2
15
13,3%
1
2
1
23
4,3%
0
1
0
55
0,0%
8,3%
14
10
12
145
2
5
4
145
2,8%
2
2
0
145
0,0%
17
11
12
145
8,3%
€ 190
€ 200
€ 180
€ 210.000
0,09%
31,11%
€ 65.000
€ 68.000
€ 70.000
€ 225.000
€ 1.450
€ 1.400
€ 1.500
€ 225.000
0,67%
Midden 6)
Nee
7)
Juli
Augustus September
1
0
1
5
2
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
Juli
Augustus September
2
2
2
2
2
5
1
0
0
0
1
0
Juli
Augustus September
1
0
1
0
3
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
Juli
Augustus September
0
0
0
3
3
3
2
2
2
0
0
0
0
0
0
Juli
Augustus September
Obligo
1
1
1
430
3
3
3
1.250
5
5
5
4.800
3
3
3
3.500

Norm
2,0%
10,0%
15,0%
10,0%
2,0%
5,0%
5,0%
2,0%
10,0%
0,25%
22,50%
0,75%

1) Achterstand c.q. openstaand t.o.v. totaal revisie- c.q. inleverplicht
2) Aantal aanwezig t.o.v. aantal Risicogroepen
3) Aantal aanwezig t.o.v. aantal klanten
4) Omvang t.o.v. totaal obligo portefeuille
5) Omvang t.o.v. EaD bedrag
6) Laag: items ABC binnen norm
6) Midden: 1 item ABC overschreden
6) Hoog: 2 items ABC overschreden
7) Ja: Risicoprofiel Laag en 2 items 1-9 overschreden
7) Ja: Risicoprofiel Midden en 1 item 1-9 overschreden
7) Ja: Risicoprofiel Hoog en geen items 1-9 overschreden

1.
2.
3.
4.

Van alle achterstanden zijn in de onderliggende Excel-sheet en ook in OKB alle klant c.q.
detailgegevens raadpleegbaar.
Deze overzichten zijn per adviseur, team, afdeling en directoraat te genereren.
De diverse stuurvariabelen / KPI’s zijn in de module applicatiebeheer zelf aan te passen, te
beperken c.q. uit te breiden.
De historie vergelijking is ook per rapportage vrij aan te geven (vrije keuze in maanden).
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Updaten queries uit Siebel

met toekenning van specifieke kenmerken per query

Iedere query uit Siebel (ook met type Overige welke geselecteerd is a.d.h.v. een vaste
beschrijving of opmerkingen) geeft u in OKB een specifiek kenmerk mee, zodat deze als
specifieke groep eenvoudig kunnen worden opgeroepen, gerapporteerd en gedownload
t.b.v. de geautomatiseerde operationele beheerrapportage.
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Beheerprocessen in OKB 8
Openingsscherm OKB 8 serie:

Processen en rapportages Kredietbeheer Bedrijven:

Op de volgende pagina geven wij u een beeld van het proces Beheer overstanden / achterstanden.
De processen Beheer agendaregels BBS en Beheer Financieringsgroepen naar LQC zijn op de zelfde
wijze ingericht.
De gebruikershandleiding OKB 8.0 kunt u vinden op onze website via de hyperlink
http://lesoftware.nl/okb-8-en-bbi.html waar u een kompleet beeld krijgt van de OKB 8 versie,
onderdeel Kredietbeheer Bedrijven.
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Proces Beheer overstanden / achterstanden
Als je op de knop Beheer overstanden / achterstanden klikt krijg je het onderstaande filter in beeld:

In de module Beheer overstanden / achterstanden worden slechts die klanten getoond waarop
overstandenbeheer noodzakelijk is (toelichtingsplichtige klanten).
Voorbeeld: Alle overstanden groter dan b.v. € 5.000,-- en alle klanten met een overstand kleiner dan
€ 5.000,-- maar dan ouder dan 60 dagen. Deze parameters kun je echter zelf bepalen in het filter.
Tevens bepaal je of je gebruik maakt van de of c.q. en relatie. Bij de en relatie komen de kleine
overstanden ouder dan b.v. 60 dagen dan niet in beeld.
Kies je eigen portefeuille en je krijgt vervolgens de eerste klantkaart in beeld waarop een toelichtingen
moet worden geschreven. Vervolgens kun je u doorklikken naar de volgende klant. Kies daarvoor
knop Volgende onder in het scherm.
Van deze klanten moet een toelichting gemaakt worden. De Teamleider / Manager (TL) onderhoud de
coderingen ‘beoordeling toelichting’. Hiermee wordt het 4-ogen principe vastgelegd en kan de AM-IAM
zien of de TL akkoord is met de actualiteit en kwaliteit van de toelichting. Deze codering is ook
zichtbaar op rapportage ‘Beheer Overstanden’.
Je kijkt dus wat voor codering de TL aangegeven heeft en als dat Voldoende is dan hoef je niets te
doen en kun je doorklikken naar de volgende klant (knop Volgende). Als je nieuwe relevante
informatie hebt neem je die natuurlijk altijd op, ook als de beoordeling reeds Voldoende is.
Je kiest dus je eigen portefeuille en komt dat bij de eerste toe te lichten overstand.
De TL kan kiezen voor Team en krijgt dan alle posten in beeld van alle portefeuilles van zijn / haar
team.
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Het toelichtingenscherm op rekeningniveau:

Klik op knop Maak toelichting boven het memoveld Toelichting actueel en de datum, omvang
overstand en inlogcode worden automatisch opgenomen in de toelichtingmemo. Tevens wordt de
bestaande toelichting automatisch gekopieerd naar het memoveld Historie. Zo gaat er niets verloren
en blijft het gevoerde beheer in beeld.
Klik op de knop Maak rapport en alle toelichtingsplichtige overstanden en achterstanden komen op
een lijst, met de laatste toelichting erbij en de beoordeling van de teamleider (TL).
Door de criteria aan te passen (te verhogen) en evt. te kiezen voor de en verhouding kan de KC
rapportage ook direct vanuit dit proces gemaakt worden.
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Nieuwe toepassing OBB - Ondersteuning Bijzonder Beheer
OBB is opgebouwd conform het OKB concept. Zowel klantbeeld, procesgang en
operationele + tactische managementinformatie zijn opgenomen in OBB.
- Vanuit OKB vindt periodiek een upload plaats van alle (nieuwe) D en DD posten en
overige posten die binnen OKB als BB worden gekenmerkt. Tevens kunnen handmatig
klantkaarten worden aangemaakt (voor o.a. particuliere uitwinningsposten).
- Binnen de BB module kunnen mutaties gedaan worden op het obligo wat ook
maandelijks (historie bestand) wordt vastgelegd.
- Per klant kunnen diverse memo´s onbeperkt worden aangemaakt zoals:
strategie, toetsing strategie, plan van aanpak, toelichting KC, gespreksverslag,
afboekingsvoorstel, e.d. Deze memo´s worden opgeslagen op datum aanmaak en datum
laatste mutatie.
- Vervolgens kunnen alle gewenste rapportages worden gemaakt en kunnen de memo´s
a.d.h.v. een op te geven datumrange aan de rapportage worden gekoppeld. Zo kunnen
dus alle gewenste BB rapportages met één druk op de knop worden vervaardigd.
- De obligo- en verliesrisicogegevens worden op maandniveau opgeslagen. Rapportages
aangaande de ontwikkeling van klanten en portefeuilles wordt zo mogelijk gemaakt.
- Tevens kunt u onbeperkt kontact personen (met NAW) opnemen in de BB module.
- Aan OKB-BB is een module gekoppeld voor
o CRM (diverse soorten activiteitencodes aan elkaar te koppelen)
o Correspondentie (sjablonen en opmaak via Word)
o EKD (elektronisch klantdossier)
- U kunt vanuit OKB-BB klantkaart direct naar OKB klantkaart klikken. Zo hebt u vanuit de
BB module direct (zonder zoeken) ook het complete klantbeeld OKB bij de hand.

Kortom OBB is de ´totaaloplossing´ voor uw Bijzonder Beheer proces!
Met de implementatie van OBB tackelt u de kritiekpunten van de ARG
aangaande de inrichting, voortgangsbewaking en rapportage aangaande het
Bijzonder Beheer.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website http://lesoftware.nl/bijzonderbeheer-obb.html en u kunt altijd vrijblijvend een presentatie aanvragen via: info@lesoftware.nl
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u graag verder
van dienst te zijn. U kunt altijd een afspraak met ons maken, zodat we u verder van advies
kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,
Jan Louwrink
Adriaan Egas.
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