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Abstrakt
Moderní doba sebou přináší celou řadu nových možností pro řadové občany jak si koupit téměř
libovolné produkty bez nutnosti mít požadovanou hotovost. Na druhou stranu tento trend sebou
přinesl také řadu problémů. Jedním z nich je vzrůstající zadluženost obyvatelstva, která je způsobena hlavně snadnou dostupností půjček, které mají ovšem mnohdy zavádějící podmínky.
Cílem předkládaného projektu je proto nabídnout řadovým občanům možnost, jak zpřehlednit
nabídku půjček a také poradit jakou z nabízených možností zvolit. Výhody mobilního zařízení
pak klient pocítí v situacích, kdy bude stát před rozhodnutím, zda si ono auto koupit na leasing
nebo zda využít některého z nabízených úvěrů bank. Rozhodnout se tedy bude moci přímo na
místě.
Uživatel bude svůj mobilní telefon používat jako rozhraní k naší webové službě. Službě nahlásí
částku, případně podmínky za kterých bude schopen splácet. Tato služba pomocí crawlování
nebo parsování internetu sama bez nutnosti manuálního zadávání získá data o dostupných produktech v oblasti půjček. Následně vyhodnotí nabídky a provede přepočet na skutečnou cenu
půjčky, tedy kolik klient zaplatí celkem za půjčenou částku (připočte RPSN atd.). Mobilní
telefon pak klientovi přehledně zobrazí několik nabídek, včetně případných kontaktů na bankovní ústavy.
Hlavním přínosem projektu je umožnit klientům nezkreslený pohled na nabídku půjček především bankovních ústavů s tím, že se nebude muset obracet na "samozvané" bankovní poradce,
ale bude moci přímo vybírat z produktů velkých bankovní ústavů. Bankovní ústavy tak budou
moci přímo nabízet své produkty daleko širším vrstvám populace.

Ideový návrh
Pokud chce člověk podnikat, má k tomu v dnešní době velký prostor. Problém ale nastává, jak
informovat potenciální zákazníky. Jednou možností je využití reklam. Z hlediska větší přehlednosti je ale výhodná i další možnost. V případě půjček jsou to je ﬁnanční poradci. Ne vždy ale
bývá nezaujatý a někdy může být zákazníkem využit i jako únik před nutností se orientovat v
onom “velkém nedeﬁnovaném prostoru”, protože nejen banky dnes nabízejí možnosti půjček.
Orientovat se v nabídkách, které nejsou nikterak centralizované je vždy minimálně časově
náročné. Pokud se nabídky změní, je třeba obětovat neméně úsilí k obnovení všech informací.
Jaké jsou tedy výhody centralizace? Například internetové vyhledávače. Dnes si již mnoho lidí
myslí, že co nenajde ve svém internetovém vyhledávači prostě neexistuje. Podobné a další
výhody lze získat i centralizací nabídek půjček. Uživateli se navíc pomocí tohoto projektu otevře
i možnost přistupovat k těmto informacím prostřednictvím svého mobilního telefonu. Informace
se mu tedy stanou dostupné ve chvílích, kdy je opravdu potřebuje. Jaké volby bude uživatel mít
zobrazuje následující výčet.
Představme si uživatele, který si chce půjčit peníze. Jaké možnosti mu jeho telefon nabídne ukazuje následující výčet.
1. Vybere si konkrétní službu
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Mobilní telefon mu poslouží jako kalkulátor známý především z webových stránek. Po
zadání částky a doby splácení se dozví, kolik ho půjčka bude opravdu stát.
2. Nezvolí konkrétní službu
V této variantě uživatel zadává částku, případně dobu splácení. Aplikace pak vybere z
databáze dostupných služeb nejvýhodnější služby a ty zobrazí včetně detailů konkrétní
půjčky.
3. Parametrické vyhledávání
Možnost parametrického vyhledávání je nejen pro náročné uživatele. Dovoluje uživateli
zadávat všechny parametry jako částku, částku s RPSN, RPSN, dobu splácení i konkrétní
banku. Aplikace poté automaticky najde službu, která bude uživateli co možná nejvíce
vyhovovat.
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