Fleksibel og fremtidssikker
depotadministration
FACT SHEET

UNITLINKs livscyklus-baserede
koncept reducerer risikoprofilen i
takt med, at kunden nærmer sig
pensionsalderen.

UNITLINK er et fleksibelt kerneprodukt i Edlund, som bruges til at
administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. Fundamentet i UNITLINK er en police-administrationsdel, som håndterer
alle kunders depoter og investeringer, og en handelscyklusdel.

Derfor UNITLINK
Med UNITLINK kan selskabet definere de fonde, kunderne kan handle i, og det er
muligt at tilføje eller lukke fonde løbende. Handelskurser kan opdateres så ofte,
som det ønskes, og det er mulighed for at afbryde al handel med øjeblikkelig
virkning, hvis markedet pludselig bliver ustabilt.

Valg mellem investeringskoncepter
UNITLINK gør det muligt for kunden at vælge mellem forskellige investeringsstrategier: Et Frit valg-koncept, hvor det er muligt at rykke depotet rundt mellem
fondene samt opsætte en investeringsprofil til fordelingen af fremtidige
indbetalinger. Alternativt er der mulighed for at vælge et livscyklusbaseret koncept,
hvor selskabet styrer investeringerne ud fra kundens profil og lader fordelingen
være afhængig af kundens investeringshorisont.

Handel i realtid
Fuldt integrerbar
standardløsning
Lav TCO
Frit-valgs- eller livscyklusinvesteringskoncept
Realtidsbaseret løsning med
mulighed for web-integration
Fuldt revisionsspor
Tilbagedatering af
valørtidsmæssige ændringer

UNITLINK er et realtidsbaseret system. Det betyder, at kunderne fx kan sidde
hjemme og handle – og straks se effekten af deres gennemførte handel. UNITLINK
rapporterer handlen til investeringsafdelingen, så den ændrede fordeling i depotet
hurtigst muligt kan afdækkes.

Gennemskuelighed
Alle ændringer i kundens depot (fx handler, omkostninger eller andet) bliver
dokumenteret med en postering. UNITLINK giver dermed fuldt overblik over
depotudviklingen.

Mere information

UNITLINK er en del af Edlunds standardløsning LIFELINK og er som denne også en
trelags-løsning med database, server og klient. UNITLINK kan fuldt ud integreres i
kundens øvrige systemlandskab via systemintegrationer og webservices, fx til portaler.
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