Fremtidens standardløsning for
solvens, regnskab og risikostyring
FACT SHEET

Tilstandsmodel for to-livsordning
med genkøb og fripolice

ACTULUS er Edlunds næste generations platform til solvens,
regnskab og risikostyring ved beregning af markedsværdier og
cashflows. Det er et fuldt gennemtestet og dokumenteret standardsystem, som kører i Microsofts cloudmiljø via en webbrowser.
ACTULUS understøtter fuldt automatiseret workflow og leveres med
et komplet G82-bibliotek. Der er endvidere mulighed for at definere
egne grundformer.

Derfor ACTULUS
ACTULUS understøtter beregninger for G82-produkter og kundetilpassede
produkter i modeller med genkøb og fripolice. ACTULUS er fremtidssikret og
imødekommer kommende lovkrav til opgørelse af solvens og regnskab. Med
ACTULUS har man fuld kontrol over input og er dermed også et effektivt værktøj til
at udføre what-if analyser og risikostyring generelt.
ACTULUS er velegnet til både drift og analyse. I drift vil periodisk rapportering af
solvens og regnskab typisk være integreret med resten af organisationen med helt
eller delvist automatiserede workflows. Her vil brugergrænsefladen typisk bruges til
overvågning. Til analyser understøttes what-if scenarier, hvor den enkle og intuitive
brugergrænseflade gør det let at regne på flere forskellige scenarier og samtidig
bevare overblikket.
ACTULUS er produktet af et flerårigt samarbejde med Københavns Universitet og
IT-Universitetet. ACTULUS er baseret på differentialligninger, som gør platformen
mere fleksibel end sine forgængere. Det muliggør modeller med cykler, som fx
reaktivering efter invaliditet. Samtidig sikrer ACTULUS korrekt håndtering af genkøb
og fripolice.
ACTULUS er et fuldt dokumenteret standardsystem med fokus på kvaliteten af
beregningsresultaterne. Nøjagtighed og pålidelighed sikres gennem omfattende og
systematiske test på alle niveauer. ACTULUS testes bl.a. mod Edlunds
eksisterende markedsværdikerne. ACTULUS er nemt at implementere og kræver
ikke hardware. Policerne modelleres i et fleksibelt standardformat, og resultaterne
fås tilbage i standardformater, som kan åbnes i fx Excel og SQL Server.

Teknologi

Mere information

ACTULUS leveres som ”Software as a Service” (SaaS), hvor brugeren tilgår
ACTULUS med en webbrowser eller webservices. Det betyder, at man som kunde
ikke behøver at bekymre sig om vedligehold samt indkøb og drift af hardware. Ved at
køre i clouden er den nødvendige hardware altid til rådighed. Det giver en hurtig og
smidig udførelse af krævende beregninger. Med ACTULUS følger en uafhængig
revisions-rapport (ISAE 3402), der dokumenterer, at sikkerheden i ACTULUS lever op
til moderne sikkerhedsstandarder og gældende lovgivning.

Kontakt edlund@edlund.dk og få en
demo-licens. Log herefter ind på
demo.actulus.com og følg den
tutorial, som findes dér.
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