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Mi az a portfóliókezelő  
rendszer?
Mennyit ér most a befektetésem? Mekkora hozamot 
értem el az utóbbi időszakban? Mennyire kockázatos 
a portfólióm? A portfóliókezelő rendszer választ ad 
ezekre és a hasonló kérdésekre. A szoftver összegyűjti 
az értékelő árfolyamokat, naprakészen és automatiku-
san vezeti az elért nyereséget, kiszámítja a hozamot, és 
a vállalt kockázatokat is számszerűsíti. Az elért hoza-
mok összehasonlíthatók más alternatív befektetések 
hozamával, így teljes körű ügyféltájékoztatás nyújtható. 
A webes környezetnek köszönhetően minden informá-
ció akár az ügyfél otthonából elérhető, lekérdezhető. A 
színes, grafikonokkal támogatott megjelenítés segíti a 
folyamatok áttekintését, az eredmények értelmezését.

funkciók az értékesítés  
táMogatására
A befektetési tanácsadás folyamatában kiemelt szerepe 
van az ügyféligények felmérésének. A befektetési cél, az 
időhorizont és a kockázatviselési képesség mind olyan 
tényezők, amelyek befolyásolhatják a megfelelő konst-
rukció kiválasztását. A Netfolio rendszer ezt a fázist 

egy testre szabható kérdőív funkcionalitással támogatja. 
A tanácsadó minden ügyfél igényre (pl. nyugdíj-előta-
karékosság, gyermek iskolázása) saját kérdőívet tervez-
het, és azokat használhatja a beszélgetés során. A kér-
dőívek megjelenésükben teljes mértékben a közvetítő 
cég, tanácsadó egyedi arculatára alakíthatóak. A kitöl-
tést kalkulátorok támogatják, amelyek segítenek kiszá-
molni a leggyakrabban előforduló paramétereket (pl. 
különböző járadékkalkulátorok, TB nyugdíj, magán-
nyugdíjpénztári járadék becslése). A kérdőív rögzítése 
után a kitöltött adatoknak megfelelően automatikusan 
ajánlat, megoldási javaslat készíthető.

Az ajánlat elkészítéséhez a portfólióajánló eszköz is 
segítséget nyújt. Meghatározható vele a befektetési cél 
eléréséhez szükséges rendszeres megtakarítás mértéke, 
és az optimális eszközösszetételre is javaslat tehető. Ez 
azt jelenti, hogy az ügyfél kockázati toleranciája alapján 
konkrét ajánlás adható a portfólió százalékos aránya-
ira részvény-kötvény-pénzpiaci eszközök tekintetében. 
Ezen túlmenően, a Netfolio befektetési alap rangso rára 
építve a legjobban teljesítő alapok is kiválaszthatók, így 

A tanácsadói munka támogatási  
lehetőségei a netfolio.hu rendszerben
A netfolio.hu portfóliókezelő rendszere számos olyan újdonsággal bővült,  
amelyek megkönnyítik és magasabb szintre emelhetik a befektetési tanácsadók, 
pénzügyi közvetítők munkáját. A megváltozott piaci körülményekre válaszul 
az új funkciók fókuszában az értékesítés támogatásán túl a hosszú távú ügyfél-
kapcsolat fenntartása és a befektetésekkel kapcsolatos folyamatos, részletes 
információközlés állnak.
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egy igen gazdag döntéstámogatási apparátus kerül a 
tanácsadó kezébe.

Az elkészült ajánlat alapján a következő ügyféltalál-
kozó során megköthető a szerződés is.

a folyaMatos ügyfélkapcsolat 
táMogatása
A unit-linked típusú szerződések jellemzően 10 éves 
vagy még hosszabb konstrukciók, amely során az ügyfél 
folyamatos tájékoztatásával és tanácsadásával növelni 
lehet elégedettségét. A Netfolio rendszerben a tanács-
adók rögzíthetik a megkötött szerződések adatait, és 
beállíthatják, hogy az ügyfél folyamatosan (például 
havonta) magas színvonalú kimutatásokat kapjon az 
időszakban elért eredményekről. Ennek kiegészítése-

ként a váratlan eseményekre, például valamelyik alap 
árfolyamának nagyarányú csökkenésére is automati-
kusan fel lehet hívni a tanácsadó és az ügyfél figyelmét. 
Beállítható emellett az ügyfél rendszeres fizetéseinek 
határideje, amiről a tanácsadó szintén értesítést kaphat.

Modellportfóliók
A folyamatos díjat fizető ügyfeleknél rendszeres fel-
adat dönteni az új pénz befektetéséről, valamint a piaci 
folyamatok hatására az ügyfél portfóliójának össze-
tétele is eltérhet a számára kedvező arányoktól. Ilyen 
szituáció például, ha a kezdeti 50%-50%-os részvény-
kötvény arány a részvényárfolyamok emelkedésé-
vel 70%-30%-ra módosul. Ekkor a tolerálható kocká-
zati szinthez való visszatéréshez újra kell allokálni a 
portfóliót, ami jelen esetben részvényalapok eladását és 
kötvényalapok vételét jelenti.

A Netfolio rendszer ezt a folyamatot a modell port-
fó liók kialakításának lehetőségével segíti. A tanács-
adó különböző összetételű modelleket állíthat össze, és 
hozzárendelheti az ügyfeleket egy kiválasztott modell-
hez. Ekkor új pénz beérkezése esetén automatiku-
san meghatározható, hogy melyik eszközből ponto-
san mennyit kell venni, portfólió kiegyensúlyozásánál 
pedig lekérdezhető, hogy mely alapokat melyekre szük-
séges cserélni ahhoz, hogy újra a modellnek megfelelő 
arányokat tartsa az ügyfél.

Ezen számítások automatikus elvégzése mellett a 
modellportfóliók további előnye, hogy használatukkal 
kialakítható egy egységes befektetési stratégia a teljes 
cégen belül. 

próbálja ki Ön is!
A Netfolio rendszer tanácsadói változata kipróbálható 
a  www.netfolio.hu portálon, az egy hónapos, ingyenes 
tesztidőszak keretében Ön is meggyőződhet a szolgál-
tatás előnyeiről. 
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