Festivitatea de premiere a participanților OFSAA for
Beginners

Loxon Solutions în parteneriat cu Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV)
din cadrul ASE București au organizat prima ediție a “OFSAA for Beginners”, o competiției de simulare a
activității unei bănci virtuale, având loc în perioada noiembrie – decembrie 2017.
Competiția “OFSAA for Beginners” a reunit opt (8) studenți de la FABBV, aflați la programele de
licență în anul III sau la programele de masterat ale facultății, aceștia propunând în cadrul proiectului o
soluție pentru o bancă virtuală în programul informatic Oracle Financial Services Analytical Applications
(OFSAA), plecând de la cunoștințele teoretice și implementând scenariile oferite de catre specialistii Loxon. În
cadrul proiectului studenții au determinat profitabilitatea băncii virtuale Loxon pe diverse dimensiuni,
realizând și un set de propuneri de îmbunățire a activității acesteia pe baza analizei rezultatelor.
În data de 20 decembrie 2017, la sediul companiei Loxon Solutions a avut loc festivitatea de premiere a
participanților, toate echipele luând parte la acest moment festiv. Cele mai bune două echipe au fost
premiate cu burse în valoare de 1000 și respectiv, 500 de lei per student. Îi felicităm pe această cale pe toți
aplicanții și participanții “OFSAA for Beginners” și le lansăm o invitație de a aplica pentru stagii de internship
în cadrul companiei noastre. Echipele câștigătoare ale primei ediții “OFSAA for Beginners” sunt:



Locul I: Anghel Giani și Aliman Mihai, ambii studenți în anul I la programul de masterat „Școala
Doctorală de Finanțe și Bănci - DOFIN”;
Locul II: Andrieș Valentin și Dajbog Florin, studenți în anul III ai facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci
și Burse de Valori.

În cadrul parteneriatului dintre Loxon Solutions și Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de
Valori a fost realizat acest prim eveniment, obiectivele protocolului de colaborare fiind ca cele două părți să
conlucreze la dezvoltarea profesională și educația studenților prin organizarea de evenimente și proiecte în
parteneriat, oferirea de stagii de practică studenților FABBV în cadrul companiei, dar și stimularea activății
studenților participanți prin oferirea de burse private celor mai performanți.
În cadrul proiectului studenții au realizat o serie de activități, după cum urmează:









Analiza unui studiu de caz creat pentru o bancă Loxon, care urmează întocmai structura de active și
pasive a unei bănci reale;
Propunerea de soluții pentru determinarea și analiza rezultatelor profitabilității băncii la nivel de
sucursală sau centru de cost, linie de business, produs, client;
Determinarea marjei nete de dobândă pentru activele și pasivele din portofoliul Loxon Bank, prin
determinarea și luarea în calcul a prețurilor de transfer;
Calcularea rezultatului trezoreriei și a comisioanelor în baza unor scenarii oferite de specialiștii Loxon
Solutions;
Alocarea costurilor operaționale la nivel de sucursală, produs, client, linie de business prin împărțirea
acestora în costuri direct și indirecte;
Determinarea profitului pe fiecare dimensiune amintită anterior, cât și interpretarea acestora;
Utilizarea limbajului SQL în vederea extragerii și analizei rezultatelor;
Realizarea de propuneri de îmbunătățire a activității Loxon Bank prin identificarea și analiza
produselor și clienților mai puțin profitabili;

Loxon Solutions oferă servicii de consultanță în implementarea de software în industria serviciilor financiare,
având clienți de referință în peste 10 țări din Europa Centrală și de Est și Orientul Mijlociu.
Pentru mai multe detalii cu privire la acest eveniment, vă rugăm să îl contactați pe Ionuț Pop
(ionut.pop@loxon.ro).

