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BinckBank biedt met eXimius unieke Portfolio Management
Service voor vermogensbeheerders
Binck Professional Services (BPS) en eXimius slaan de handen ineen bij het
aanbieden van een portfolio management service voor vermogensbeheerders en
private banks.
Door het eXimius softwarepakket realtime te koppelen aan het Binck platform,
bieden wij een zogeheten straight through processing (STP) oplossing waardoor de
informatie die bij de front office beschikbaar is om de klant te bedienen altijd volledig in
overeenstemming is met de gegevens die in de bancaire effectenadministratie opgenomen
zijn. Dit nieuwe state of the art platform sluit zeer goed aan op de behoefte van

vermogensbeheerders vooral bij het bedienen van zeer vermogende klanten.
Met deze service ontzorgt BPS vermogensbeheerders op het gebied van IT-beheer,
onderhoud en interfacing van bancaire administraties. Door deze nieuwe oplossing
kunnen vermogensbeheerders efficiënter werken, hun processen beter stroomlijnen
en hun risico’s beter beheersen. De nieuwe BPO-service zal naar verwachting
halverwege 2013 in de markt beschikbaar zijn.
Joost Walgemoed, directeur Professional Services:
“Dankzij deze samenwerking kunnen vermogensbeheerders en private banks tegen
relatief lage kosten een state of the art portfolio management platform afnemen.
Onze klanten kunnen hierdoor profiteren van uitgebreide functionaliteit met
betrekking tot CRM, compliance, uitgebreide rapportages en portfolio management
tools.”
Peter Schramme, CEO eXimius
“We zijn verheugd om met BinckBank Professional Services invulling te geven aan
een grote behoefte onder vermogensbeheerders en grote financiële instellingen op
het gebied van private banking. Gezamenlijk bieden wij een “state of the art”
oplossing door ons Eximius platform volledig te koppelen met het Binck
Professional Services platform. Het eXimius softwarepakket is sterk in portfolio
management, risicobeheer, zodat de risico-rendement prestaties voor de klant
geoptimaliseerd worden. Deze behoefte komt voort uit toegenomen volatiliteit,
kostenoverwegingen en toegenomen regulering. De combinatie van Binck en
eXimius leidt tot de beste oplossing in de markt.”

Over BinckBank N.V.
BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online bank voor beleggers met een top-5 positie in Europa.
Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online
vermogensbeheerdiensten, online sparen en zeer uitgebreide marktinformatie. Naast particuliere beleggers
bedient BinckBank ook vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen. Via het online
product (BPO) neemt BinckBank het volledige effectentransactie- en bijbehorende bancaire administratieproces uit
handen. Daarnaast kan ook gekozen worden voor enkel het afnemen van een softwarelicentie, waarbij de
professionele klant zelf zorgt voor de uitvoering van haar dienstverlening.
BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met vestigingen in Nederland,
België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank heeft eind 2011 611 FTEs in dienst. De activiteiten van BinckBank
vinden plaats in twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft
thans meer dan 630.000 rekeninghouders.
Meer infomatie over BinckBank Professional Services vindt u op www.binckprof.be
Over eXimius
eXimius N.V is een vooraanstaande software ontwikkelaar die oplossingen realiseert voor financiële instellingen in
de beleggingswereld en wealthmanagement. Het bedrijf biedt private banks en onafhankelijke
vermogensbeheerders op klanten en business toegesneden oplossingen voor het beheer van beleggingen. eXimius
combineert financial know-how met technologische expertise voor zowel licentiesoftware als SaaS oplossingen. De
eXimius software is schaalbaar en biedt oplossingen op het gebied van Portfoliomanagement, CRM, Risico-analyse,
Clientrapportages ,rebalancing en ordermanagement. Eximius N.V. is opgericht in 2001 en heeft klanten in Belgie,
Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Engeland, Canada, Rusland en Zuid Afrika.
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