ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЭЛ

Secondary Public Oﬀering AMT

СТРАТЕГИ
ДОТООД ЗАХ ЗЭЭЛ
Хөрөнгийн зах зээл дээр 2021 онд нийт 128’000 хүн
оролцсон байна.
/Дарс систем, Брокерс.мн, ББСБ бүртгэлийн систем/

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
ЗОРИЛТОТ СЕГМЕНТЭД
ХҮРЭХ СТРАТЕГИ
Хэрэглэгч, харилцагчдад ашиглахад хялбар,
найдвартай, боловсон хүчний зардлыг хэмнэсэн,
сүүлийн үеийн технологи бүхий систем бүтээх

СТРАТЕГИ
●Хэрэглэгч төвтэй байх
●Технологиор тэргүүлэх
●

Ашигт ажиллагааг
нэмэгдүүлэх

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ
● Сингапур
● Энэтхэг
● АНУ

КОМПАНИЙН ЗОРИЛТ

ЭЙС АССОШИЭЙТС ББСБ ХХК-ИЙГ

ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ
КОМПАНИ БОЛГОХ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭ ОЛОН
УЛСАД ЭКСПОРТЛОХ

ЖДҮ, ААН-үүдийг
зах зээлд нийцэх систем,
програм хангамжаар
ТЕХНОЛОГИЖУУЛАХ

КОМПАНИЙН ТОВЧ ТҮҮХ

КОМПАНИЙН ТОВЧ ТҮҮХ
1992

2019

2020

2021

2022

“Амтлаг” ХК
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН
БИРЖИД БҮРТГЭГДЭВ

“Эрдэнэс
Капитал Маркетс” ХХК
БАЙГУУЛАГДАВ

“Эрдэнэс
Сольюшинс” ХХК-ийг
НЭГТГЭВ
“Эрдэнэс Рийл Эстэйт” ХХК,
“Эрдэнэс Агро энд Ресортс” ХХК
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГДАВ

“Эйс Aссошиэйтс
ББСБ” ХХК-ийн
85%-ИЙГ ХУДАЛДАН
АВАВ

D3ARS СИСТЕМ,
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН
БАЙГУУЛАГЫН СУУРЬ
СИСТЕМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
ДУУСАВ

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД
АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Ц. ХҮДЭРМӨНХ
Банк , даатгал, мэдээллийн технологийн
салбарт 12 жилийн турш систем
хөгжүүлэгч, системийн шинжээч,
төслийн удирдагч, мэдээллийн
технологийн хэлтсийн захирлаар
ажилласан туршлагатай.

●

Системийн шинжээч,

●

Систем хөгжүүлэгч, ХасБанк

●

Систем дизайнер, ХасБанк

●

Системийн шинжээч, ХасБанк

●

Системийн ахлах шинжээж, ХасБанк

●

Төслийн удирдагч, ХасБанк

●

Төслийн нэгжийн ахлах мэргэжилтэн, ХасБанк

●

ТӨСЛҮҮД
●

ХасБанкны үндсэн систем нэвтрүүлэх төслийн
багийн гишүүн

●

ХасБанкны үйл ажиллагааны зураг бэлтгэх
багийн зөвлөх, хянагч

●

Төслийн удирдлагын журам боловсруулах,
хэрэгжүүлэх багийн гишүүн

●

Картын процессын төв шилжүүлэх төслийн
ахлагч

Мэдээллийн технологийн хорооны гишүүн,
ХасБанк

●

Карт эмбосслох систем нэвтрүүлэх төслийн
удирдагч

●

Бизнесийн ахлах шинжээч, ХасБанк

●

●

Цахим хөгжлийн хэлтсийн захирал, Бодь
даатгал ХХК

Картын процессын төв нэвтрүүлэх төслийн
ахлагч

●

ХасБанкны дижитал банк нэвтрүүлэх төслийн
удирдагч

●

ХасБанкны PCIDSS төслийн удирдагч

●

ХасБанкны дата төв байгуулах төслийн удирдагч

●

Бодь даатгал ХХК-ийн бизнесийн процессын
зураг гаргах.

●

Бодь даатгал ХХК-д ERP систем нэвтрүүлэх.

●

Гүйцэтгэх захирал, Эрдэнэс Сольюшинс

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД
АЖЛЫН ТУРШЛАГА
Системийн ахлах хөгжүүлэгч,
Эрэл ХХК
● Систем ахлах хөгжүүлэгч, Хаан
Банк
● Өгөгдлийн сангийн ахлах
администратор, Хаан банк
● Карт, төлбөр тооцоо, цахим
гүйлгээ хариуцсан хэлтсийн
захирал, Хаан Банк
● Өгөгдлийн сангийн ахлах
администратор, ХасБанк
● Өгөгдлийн сан, банкны үндсэн
систем хариуцсан хэлтсийн ахлах,
Хадгаламж банк
● Гүйцэтгэх захирал, Интелмакс
ХХК
● Үүсгэн байгуулагч, Эрдэнэс
Сольюшинс ХХК
●

М. БАТ-ЭРДЭНЭ
Банк, мэдээллийн технологийн салбарт
22 жилийн турш систем хөгжүүлэгч,
өгөгдлийн сангийн администратор,
системийн шинжээч, төслийн
удирдагчаар ажилласан туршлагатай.

ТӨСЛҮҮД
Чингис хаан банкны Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, Банкны Үндсэн
Системийн NES-ийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангаж,
системийн доголдлын шалтгаануудыг илрүүлж засварласан.
● GrapeCity компанийн хүсэлтээр компанийн мэргэжилтнүүдэд
Oracle Database хөгжүүлэлтийн талаар зөвлөгөө үзүүлсэн.
● SKY Media компанийн Oracle датабааз эвдэрч Биллингийн
систем зогссон байсныг сэргээж, хэвийн ажиллагааг хангасан.
● SKYMEDIA биллингийн системийн билл тооцоолол 3 хоног
үргэлжилдэг байсныг 15 минутад дуусдаг болгосон.
● Грейп Банк програмын өгөгдлийн сангийн хэвийн ажиллагаанд
нөөлөөлж буй архитектурын гол алдааг илрүүлж засварлуулсан.
● FlexCube системийн өгөгдлийн сангийн гол алдаануудыг
илрүүлж, засварлуулсан.
● ХасБанкын FlexCube систем нэвтрүүлэх.
● Хаан банкны картын төлбөр тооцоонд ашиглагдаж байсан
Канадын Bevertec системийн томоохон алдааг илрүүлж
засварласан.
● Хаан банкны тайлангийн системийг хөгжүүлсэн.
● Хаан банкинд Oracle RAC-ийг анх удаа нэвтрүүлсэн
● Хаан банкны BANCS систем нэвтрүүлэх багийн гишүүн.
●

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД
АЖЛЫН ТУРШЛАГА
● Программист, Каркас зураг ХХК
● Программист, МИАТ
● Системийн шинжээч, Алтан тариа ХХК
● Багш, ШУТИС-КтМС

Т. ЗОЛБОО

● Багш, ШУТИС-МХТС

Боловсрол, мэдээллийн технологийн
салбарт 12 жилийн турш систем
хөгжүүлэгч, төслийн удирдагч, багш
мэргэжлээр ажилласан туршлагатай.

● Төслийн удирдагч, Иноватив Солюшинс ХХК
● Үүсгэн байгуулагч, Эрдэнэс Сольюшинс ХХК

ТӨСЛҮҮД
● 2005 оны МУ-ын программчлалын олимпиадын
мөнгөн медаль
● Япон улсад зохион байгуулагдсан Прокон-2005
олон улсын программчлалын тэмцээний
тэргүүн байр
● БНХАУ-д зохион байгуулагдсан
программчлалын дэлхийн аваргын АСМ-2005
тэмцээнд тусгай байр эзэлсэн
● 2010 олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
Java программистын сертификат

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД
АЖЛЫН ТУРШЛАГА
● Банк санхүү хариуцсан референт, Үндэсний
аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба
● Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал, Дэд
захирал, Гүйцэтгэх захирал,

Б.БАТХҮҮ
Банк санхүүгийн системд 26 жил
арилжааны чиглэлээр ажилласан
туршлагатай.

● Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, Худалдаа
хөгжлийн банк
● Ахлах эдийн засагч ба Актив Пассивын
Хорооны нарийн бичгийн дарга, Хөрөнгө
зохицуулалтын газар, Худалдаа хөгжлийн банк
● Эдийн засагч, Санхүүгийн Шинжилгээ,
төлөвлөлтийн газар, Худалдаа хөгжлийн банк
● Туслах ажилтан, Санхүү, Тайлан бүртгэлийн
газар, Худалдаа хөгжлийн банк

ТӨСЛҮҮД
● Дэлхийн банкны техник эдийн засгийн
туслалцааны хөтөлбөр “монголын арилжааны
банкны системийг сайжруулах төсөл”
● Азийн хөгжлийн банкны “Project completion
report on upgrading skills and systems of
commercial banks in Mongolia” –ийг нэвтрүүлэх
төсөл
● Managed under technical assistance of ING bankны хүрээнд худалдаа хөгжлийн банкны
удирдлагын багт ажиллаж монгол улсын
арилжааны банкуудад дараах зүйлсийг анх удаа
нэвтрүүлэв:

УДИРДЛАГА

Ц.ХҮДЭРМӨНХ Т.ЗОЛБОО

М.БАТ-ЭРДЭНЭ

Б.БАТХҮҮ

Ц.ХУЯГ

Б.ЭНХЗОРИГ

Гүйцэтгэх захирал
Хөгжүүлэлийн захирал

Үүсгэн байгуулагч
Технологийн зөвлөх

Салбар компани болон
Санхүү эрхэлсэн
Захирал

Хөрөнгө оруулалт,
гадаад харилцааны
захирал

Банк бус хариуцсан
захирал

Технологийн
хөгжүүлэлтийн
захирал

ХАРИЛЦАГЧИД
●

ArigBank

●

Smart Mongol AppBrokers.mn

●

Human Resource Management
System

●

Document Management System

●

Time Attendance System

●

Arig Penetration test

●

D3ARS

●

Hotel Management System

●

NBFI system

●

3D video game for education

●

Хүнсний бүтээгдэхүүний
химийн найрлага харуулах апп
болон app, web платформууд

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

ERDENES

SILVER HORSE
CONSTRUCTION

ЭРДЭНЭС АГРО
ЭНД РЕСОРТС ХХК

ЭЙС АССОШИЭЙТС
ББСБ ХХК

ЭРДЭНЭС
РИЙЛ ЭСТЭЙТ ХХК

СИЛВЕР ХООРС
КОНСТРАКШН ХХК

ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧИД
CURRENT PROJECTS

Хувьцаат компанийн
мэдүүлгийн нэгдсэн
систем

Үнэт цаасны
компанийн цогц
систем

ББСБ бүртгэлийн
систем

Сэтгэхүй хөгжүүлэх
3D тоглоом

Шошго таних
систем

Хувьцаат компани, хөрөнгө
оруулалтын сан (мэдүүлэгч)
этгээдийн ил тод байдлыг
хангах системийг 2019 оноос
хойш хөгжүүлж дуусгалаа. Уг
систем нь үнэт цаас арилжаанд
оролцогч буюу хөрөнгө
оруулагчдыг мэдээллээр
хангаж, шийдвэр гаргахад
туслах ба мэдүүлэгч этгээдийн
үйл ажиллагаанд хяналт тавих
боломжийг олгон хөрөнгийн зах
зээлийн арилжааг дараагийн
төвшинд гаргана.

Үнэт цаасны компанийн үйл
ажиллагаанд зориулсан үүлэн
технологийн цогц шийдэл юм.
Энэ системийг ашигласнаар
үнэт цаасны компани нь
харилцагчдад үнэт цаасны
болон арилжааны төлбөр
тооцоо гүйцэтгэх эскроу данс
нээх, үнэт цаасны арилжаанд
оролцох болон бусад үйлчилгээг
хурдан шуурхай, хялбар
чанартай үзүүлнэ.

Банк санхүүгийн байгууллагын
цогц систем нь ОУ-ын нягтлан
бодох бүртгэлийн стандарт,
Монгол Улсын Сангийн яам,
Монгол банк, Санхүүгийн
зохицуулах хорооноос баталсан
хууль, тогтоомж, холбогдох
дүрэм, журам, заавар нийцсэн
банк бус санхүүгийн
байгууллагад зориулсан цогц
шийдэл.

Xүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг
хөгжүүлэх 3D видео тоглоомыг
Щвецар хөтөлбөртэй
“Монтероза” дунд сургуультай
хамтран хөгжүүлж байна.
Энэхүү төслийн зорилго нь
насны онцлогт тохирсон
хөгжилтэй тоглоом тоглуулах
аргаар хүүхдийн төсөөлөн бодох
чадвар, төвөгтэй даалгаврыг
уялдаа холбоо бүхий олон
жижиг алхмууд болгон задалж
асуудал шийдвэрлэх арга барил
олгох, логик сэтгэлгээг
хөгжүүлэх юм.

Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд
хүнсний бүтээгдэхүүнд
агуулагдах их хэмжээгээр болон
бага насны хүүхдэд хэрэглүүлэх
хориотой заалт бүхий бодисын
найрлагын тайлбарыг үзүүлэх
мобайл аппликейшныг хиймэл
оюунд суурилсан систем
ашиглан хөгжүүлж байна.

ТЕХНОЛОГИЙН ЗАРЧИМ

БИЗНЕСИЙН ПРОЦЕСС
ТОДОРХОЙЛОЛТ
Бид байгууллагын бизнесийн процессыг
BPMN 2.0 стандартын дагуу тодохойлж
түүнд тохирсон программ хангамжийг
хөгжүүлдэг.

UML СТАНДАРТ
СИСТЕМ БИЧИГ БАРИМТ
БОЛОВСРУУЛАЛТ
UML (Uniﬁed Modeling Language)
системийн дагуу программ хангамжийн
шинжилгээ, зохиомжийг бэлтгэнэ.

ШИНЭ ТЕХНОЛОГИЙН
СУДАЛГАА, НЭВТРҮҮЛЭЛТ
Application Programming Interface-ийн
хөгжүүлэлтэнд ORDS (Oracle Restful Data
Service)-ийг Монголд анх удаа ашиглан
амжилттай хөгжүүлэлт хийсэн.

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ

Компани 2022 оны 05-р сарын 28-ны өдөр
Бүгд Найрамдах Энэтхэг улсын олон
улсын програм хангамжийн “Trempplin
PVT” Ltd компанитай програм хангамж
хөгжүүлэх, турших, хөгжүүлсэн програм
хангамжийг олон улсад нэвтрүүлэх,
хамтарсан компани байгуулахаар
хамтран Санамж бичиг байгуулав.

Компани хөгжүүлсэн бүтээгдэхүүнийг
АНУ-ын зах зээлд гаргах зорилгоор
“Erdenes America” LLC охин компанийг
2022 оны 06-р сарын 06-ны өдөр АНУ-ын
Делавер мужид байгуулав.

ОЮУНЫ БҮТЭЭЛ ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ

ERDENES
SOLUTIONS

Ойрын төлөвлөгөө

АНУ-ийн ТЕХНОЛОГИЙН салбарын үзүүлэлт

ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАРЫН ХУВЬЦАА - АНУ

Он

2004

1980

1986

2012

Нэгжийн үнэ

85 $

14 $

21 $

38 $

23 million $

64.4 million $

58.7 million $

18.4 billion $

Одоогийн үнэ

~4,600 $

~31,300 $

~37,400 $

~190 $

Өсөлт

54 дахин

2,200 дахин

1,700 дахин

5 дахин

Нийт татсан дүн

SPO ТӨСӨЛД ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧИД

ГҮҮДСЕК ҮЦК ХХК

ЭС ЖИ КАПИТАЛ ҮЦК ХХК

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг,
8-р хороо, Чингисийн гудамж
8/1, Сити Тауэр, 1803 тоот.

Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг,
2-р хороо, 30-р байр, 10 давхар

Утас: (976) 11-33-1878
Вэб: www.goodsec.mn

Утас: (976) 7011-2191
Вэб: www.sgcapitalsec.com

ӨМГӨӨЛЛИЙН БАТБАЯР
ЭНД ПАРТНЭРС ХХК

ПИ КЭЙ ЭФ МОНГОЛИА
АУДИТ ХХК

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Чингисийн өргөн
чөлөө-8, Монгол ТВ цамхаг, 10
давхар, 1001-1003 тоот

Хаяг: УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо, Жамьяан гүний
гудамж-18/1, Даун Таун
Бьюлдинг, 602 тоот

Утас: (976) 7711-9008

Утас: (976) 7505-7979, (976)
9919-3732

Вэб: www.bnp.mn

Вэб: www.pkf.mn

МӨНХ ОРГИЛ ТРЕЙД ХХК
Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг,
1-р хороо,
МҮЭийн Холбооны Ерөнхий
Зөвлөлийн байр, 211 тоот

Утас: (976) 7013-3256

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ ДЭЭРХ
ЭРДЭНЭС СОЛЬЮШИНС

Энгийн хувьцааны
108 төгрөг
9.5%

Нийт 1.8 тэрбум
төгрөг

Бизнесийн
үнэлгээ

Зах зээлийн
үнэлгээ

Нэгж хувьцаа

Хаалтын ханш

143.25 төгрөг

119.99 төгрөг

22.6 тэрбум
төгрөг

18.9 тэрбум
төгрөг

ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ, ЗАРЦУУЛАЛТ

“Эйс ассошиэйтс ББСБ”
ХХК

“Кларо трейд” ХХК

1.6 тэрбум ₮

150 - 350 сая ₮

Банк бус санхүүгийн
системийн нэвтрүүлэлт

Онлайн худалдааны
программ

ХУВЬЦААНЫ ӨГӨӨЖ

НОГДОЛ АШИГ

●Компани нь эрх бүхий этгээдээр батлуулсан “Ногдол
ашгийн бодлого”-ын хүрээнд ирэх 4 жилийн хугацаанд
татвар төлсний дараах цэвэр ашгийн 50 болон түүнээс
дээш хувьцааны ногдол ашигт хуваарилахаар төлөвлөж
байна.

ХУВЬЦААНЫ ӨГӨӨЖ
591 төгрөг

ХАНШИЙН ЗӨРҮҮ

13 жилийн хугацаанд

590 дахин өссөн
2008 онд СҮҮ ХК-ийн хувьцааг 100,000
төгрөгөөр худалдан авсан бол одоо 59
сая төгрөгтэй болохоор байна

1 төгрөг
2008.1
1 сар

2021.1
2 сар

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

ХУДАЛДАН АВАХ АРГА

Мөнгөө байршуулна
Захиалга өгнө
Хөрөнгө оруулагч

ҮЦК

Хөрөнгө оруулагч

Захиалга

6/22 – 6/28

Хувьцаа

ERDENES
SOLUTIONS

ИРЭЭДҮЙДЭЭ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛЦГААЯ
Андеррайтер

11-331878 (1 дугаар)
www.facebook.com/goodsecmongolia

www.goodsec.mn/ipo

