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ING introduceert kunstmatige intelligentie-
applicatie voor werkkapitaalbeheer
bedrijfsklanten
ING heeft een digitale applicatie geïntroduceerd die zakelijke klanten van
ING op basis van kunstmatige intelligentie voorspellende inzichten biedt
waarmee ze hun werkkapitaal efficiënter kunnen beheren. De applicatie,
Smart Working Capital Assistant genaamd, is met name gericht op
middelgrote bedrijven. De applicatie is door ING Asset Based Finance
ontwikkeld in samenwerking met het Nederlandse IT-bedrijf Finaps en het
Amerikaanse softwarebedrijf SAS.

De Smart Working Capital Assistant is een applicatie die aan de hand van zelflerende en

voorspellende algoritmen voor bedrijven gebeurtenissen voorspelt die een positieve of

negatieve impact hebben op hun werkkapitaal. De applicatie stuurt hierover meldingen naar

smartphones van gebruikers, die op basis daarvan beslissingen kunnen nemen. Op basis van de

inzichten die de app geeft kunnen managers van een bedrijf bijvoorbeeld besluiten om bepaalde

transacties op een moment te plannen dat gunstiger is voor hun werkkapitaalspositie. Op die

manier helpt de applicatie om hun werkkapitaal én bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Deze applicatie is een van de voorbeelden van hoe ING zakelijke klanten ondersteunt bij het

‘data-driven’ digitaliseren van hun bedrijfsprocessen zodat ze sneller en efficiënter kunnen

werken. Bij het ontwikkelen van digitale toepassingen werkt ING graag samen gespecialiseerde

IT-bedrijven. Dankzij deze werkwijze, waar ING inmiddels ruime ervaring mee heeft, heeft de

bank al diverse digitale toepassingen snel en succesvol weten te introduceren. Voor de Smart

Working Capital Assistant heeft ING Asset Based Finance het idee en geanonimiseerde data

geleverd, op basis waarvan SAS en Finaps het systeem hebben ontwikkeld.
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OVER ING

ING is a global bank with a strong European base. Our 53,000 employees serve around 38.4 million customers,
corporate clients and financial institutions in over 40 countries. Our purpose is to empower people to stay a step
ahead in life and in business. 
 
Our products include savings, payments, investments, loans and mortgages in most of our retail markets. For
our Wholesale Banking clients we provide specialised lending, tailored corporate finance, debt and equity market
solutions, payments & cash management and trade and treasury services. 
 
Customer experience is what differentiates us and we’re continuously innovating to improve it. We also partner
with others to bring disruptive ideas to market faster. 
 
Our shares are listed in Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussels and New York (ADRs: ING US, ING.N).  
 
When it comes to sustainability, we facilitate and finance society’s shift to a low-carbon future and pioneer
innovative forms of finance to support a better world. As such, we’re ranked as a leader in the banks industry
group by Sustainalytics and have an ‘A’ rating in MSCI’s ratings universe. ING Group shares are included in
major sustainability and Environmental, Social and Governance (ESG) index products of leading providers
STOXX, Morningstar and FTSE Russell.
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