Kursprogram
for
2015

Hvorfor setter vi opp kurs?
Vi har de siste årene fått flere tilbakemeldinger fra brukere om at det er behov for kurs som
både tar for seg teori og praktisk bruk av Escali sine systemer. Samtidig har vi i supportsammenheng sett at en del av dere kunne utnyttet systemet bedre og mer effektivt ved litt
påfyll av teori og kursing i bruk av systemet. Escali har også utvidet programpakken sin
betydelig de siste årene, blant annet gjennom satsning på Solvency II rapportering.
Undersøkelsen vi gjennomfører på våre årlige brukerseminar viser også at behovet for kurs
fortsatt er til stede.
Bedre teoretisk forståelse er svært viktig for å kunne ha fullt utbytte av våre systemer.
Å overføre teori til praktisk bruk av systemet er dessuten svært viktig for å kunne utnytte vår
programvare fullt ut.

Hvorfor bør du ta kurs?
Våre kurs er praktisk rettet, slik at du enkelt skal kunne knytte det du lærer hos oss til
utfordringer du møter i din hverdag.





Din teoretiske kompetanse blir styrket
o Gjør deg i bedre stand til å utnytte Escali sine ulike produkter.
o Gjør deg i bedre stand til å forstå teorien
o Gjør deg i bedre stand til å forstå de rapporter og muligheter som ligger i systemet
Du lærer deg å bruke Escali sine produkter mer effektivt
Du får mulighet til å bli kjent med andre brukere av systemet og utveksle erfaringer

Vi anbefaler deg å ta de kurs som er relevant for deg og din bedrift. Kursene vil være lærerike
for de aller fleste av våre brukere, selv dem som har brukt systemet i mange år.

Praktisk informasjon
Alle våre kurs varer fra kl 09:30-15:30.
Kursavgift pr deltager er kr 3.495,- eks mva pr kursdag. Inkludert er lunsj og forfriskninger i
pausene, samt leie av PC.
Kursdokumentasjon og nødvendig materiell blir delt ut på kurset.
For å sikre god individuell oppfølging vil det være maksimalt 12 deltagere per kurs.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.
Kurssted Oslo:
Våre lokaler i Rosenkrantzgt 15.
Kurssted Bergen:
Våre lokaler på Øvre Kråkenes 49.

Kursoversikt 2015
DATO

BY

KURSHOLDER

FRIST
PÅMELDING

07.05.2015

Oslo

Kjetil Pedersen

24.04.2015

11.‐12.05.2015
08.‐09.09.2015

Oslo
Bergen

Jostein Benterud
Jostein Benterud

30.04.2015
21.08.2015

Escali Risk Manager
Escali Risk Manager

26.05.2015
27.05.2015

Bergen
Oslo

Frank Carlsen
Frank Carlsen

08.05.2015
08.05.2015

Pensjon‐ og forsikringsdagen

11.06.2015

Bergen

Gerdt Vedeler/Andrew Sweetmore

15.05.2015

Lån og rentederivater i Escali

04.06.2015

Oslo

Fredrik Nordal/Jostein Benterud

15.05.2015

Grunnleggende innføring i Escali
Budsjettering

27.08.2015
28.08.2015

Oslo
Oslo

Kjetil Pedersen
Albert Vedeler jr

13.08.2015
12.08.2015

DataFeeder (frokost)
DataFeeder (frokost)

28.08.2015
11.09.2015

Bergen
Oslo

Fredrik Nordal
Fredrik Nordal

12.08.2015
22.08.2015

Solvens II Rapporteringskrav for
investeringsporteføljer

Høsten 2015

Bergen

Gerdt Vedeler/Andrew Sweetmore

Solvens II Rapporteringskrav ‐ Forsikring

Høsten 2015

Oslo

Andrew Sweetmore

Avkastningsrapporting i Escali

14.10.2015

Oslo

Kjetil Nyland

23.09.2015

Stress Test i Escali Risk Manager
Stress Test i Escali Risk Manager

20.10.2015
21.10.2015

Oslo
Bergen

Frank Carlsen
Frank Carlsen

30.09.2015
30.09.2015

Regnskapsavstemming i Escali

23.10.2015

Oslo

Fredrik Nordal

30.09.2015

Segregation of Duties i Escali

30.10.2015

Oslo

Fredrik Nordal/Andrew Sweetmore

09.10.2015

Lån og rentederivater i Escali

13.11.2015

Oslo

Fredrik Nordal/Jostein Benterud

23.10.2015

Årsoppgjør
Årsoppgjør

03.12.2015
10.12.2015

Bergen
Oslo

Kjetil Nyland
Frank Carlsen

16.11.2015
16.11.2015

KURS
Grunnleggende innføring i Escali
Superbruker Escali Financials(2 dager)
Superbruker Escali Financials(2 dager)

Kursinnhold
Avkastningsmåling - KN










Nominell avkastning
Pengevektet avkastning
Modifisert Dietz
Tidsvektet avkastning
Styrker og svakheter med de ulike avkastningsmetodene
Fallgruver ved avkastningsmåling
Avkastningsmåling på derivater
Benchmarking
Gjennomgang av avkastningsrapporter

Superbruker (2 dager) -JB









Gjennomgang av tilgjengelig superbrukerfunksjonalitet i Escali Financials
Oppbygging av Escali Financials databasemodell
Standard spørringer i Escali Financials
Rapportenes bakenforliggende spørringer
Grunnleggende innføring i SQL språket for henting og oppdatering av data
Bruk av Microsoft Report Builder for å lage tilpassede rapporter
Risiko og fallgruver ved bruk av superbrukerfunksjonalitet
Uthenting av data i Microsoft Excel

Grunnleggende innføring i Escali -KP










Innledning og grunnleggende oppbygging
o Innføring i systemet
o Oppbygging av klienter, delporteføljer og posisjoner
o Transaksjonstyper og verdipapirtyper
o Bilagsregistrering og godkjenning
Verdipapirenes grunndata
o Generell grunndata
o Rentepapirers grunndata
o Aksjers grunndata
Rapportering
o Rapportering generelt
o Ulike oversiktsrapporter
o Transaksjonsoversikter
Rapportering (Del 2)
o Resultatmåling
o Rapportering på vekting/allokering
o Andre generelle rapporter
Nærmere om rentepapirer og innlån



o Rentepapirer og kontantstrøm
o Rapporter på rentepapirer
o Påløpte renter
o Autogenerering av renter og forfall
Verdipapirer og regnskap
o Oppbygging av kontoplan og kontooppsett
o Overføring til regnskap
o Regnskapsrapporter

Budsjettering og kontantstrømrapporter – Albert Vedeler
 Sammenheng mellom stamdata og budsjett
o Innlegging stamdata lån/rentepapirer
o Innlegging stamdata rentederivater
o Innlegging valutaterminer gjennom nytt preregisteringsbilde
o Hva er basisen for kontantstrømmer og periodiseringer i budsjettet?
 Budsjett basert på refinansiering
 Budsjetter basert planlagte kontantstrømmer
o Planlagte innlån
o Planlagte utlån
 Operasjonelle kontantstrømmer
o Innlegging av leasing og garantier
o Innlegging av fremtidige inntekter
o Innlegging av fremtidige kostnader
 Innlegging av rentescenarier
o Estimert rente på lån
 Inklusiv margin eller eksklusiv margin?
o Hvilke effekt har renteswap på rentescenarie
 Test av utslag på ulike scenarier
 Innlegging av valutascenarier
 Forklaring og gjennomgang av ny funksjonalitet i budsjettbildet
 Gjennomgang av budsjettrapporter med fokus på de nyeste
 Innlegging av saldo bankkonti
o Bistand med oppbygging av likviditetsrapport

Escali Risk Manager - FC









Grunnleggende risikostyring
Oppbygging av aggregater
Allokering og rammer
Avkastning og benchmarking
Attribusjonsanalyse
Rapportering i Escali Risk Manager
Stresstesting
ValueAtRisk

Utlån og mellomværende (lån og rentederivater i Escali F) FN/JB










Lån grunndata
Etablering av lån
Motparter
Renteregulering
Ekstraordinære hendelser
Autogenerering av renter, avdrag og påløpte renter
Rentefakturering
Fakturaoppfølging
Gjennomgang av rapporter

Årsoppgjør KN








Grunnleggende regnskapsregler – finansielle instrumenter
Rutiner og fremgangsmåte for avstemming
Avstemming av beholdning, kostpirs og markedsverdi
Avstemming av balanse- og resultatverdier
Vanlige feilkilder og god feillokalisering
Noter til årsregnskapet
Ligningsskjemaer

Pensjons- og Forsikringsdagen – AS








Innledning
Nyheter innen lover og regler
Generelle nyheter i Escali Financials
Stresstesting av markedsrisiko
Risikostyring av investeringer i verdipapirfond
Rapportering av avkastning og risiko
Tilsynsrapportering nå og i fremtiden

Påfølgende middag og deltagelse på Bergensfest

Solvens II Rapporteringskrav for investeringsporteføljer –AS
 Oversikt over rapporteringsmaler som gjelder investeringer
 Rapportering av investeringer generelt
o Verdipapirtyper – Gruppering
o Verdsettelse
o Rating
o CIC Kode
o NACE Kode








o Motpart/utsteder
o Annen verdipapirinformasjon
Fond og fondsgjennomlysning
Rapportering av derivater
Andre rapporteringsområder som gjelder investeringer
Stresstesting av investeringsportefølje
Best-Practice rutiner for datavedlikehold
Videre prosess i fremdrift og rapportering

Solvens II Rapporteringskrav for forsikring - AS


Forsikringstekniske avsetninger
o Oversikt over metodikk
o Rapporteringskrav



SCR/MCR Krav
o Stresstest struktur og beregning
o Liv- og Skadeforsikringsmodul
o Katastroferisiko



Forsikringsaktiviteter
o Premie
o Erstatninger og kostnader
o Skadehistorikk






Kontantstrøm
Overgangsregler
Best-Practice rutiner for datavedlikehold
Videre prosess i fremdrift og rapportering

Datafeeder – FN
Avkastningsrapportering i Escali – KN
Stress-test rapportering i Escali Risk Manager – FC
Regnskapsavstemming i Escali – FN
Segregation of duties i Escali – FN/AS
Lån og rentederivater i Escali – FN/JB

Påmelding
Vi vil i god tid før hvert kurs sende invitasjon med kursinfo på mail til alle våre brukere, men
du kan også melde deg på nå med en gang hvis du ønsker det.
Påmelding sendes til lise@escali.no senest innen påmeldingsfristen.
Kursvilkår:
Påmelding til kurs er bindende. Avbestilling mer enn 10 dager før kurset belastes med kr 750,pr deltager. Avbestilling mindre enn 10 dager før kurset vil bli belastet med full pris.
Ved dokumentasjon av legeerklæring faktureres intet.
Escali Financial Systems forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved mindre enn 5 påmeldte.

Velkommen på kurs hos oss!

