
68

K
onkursy technologiczne 

| 
P

rezentacje

Ilość danych gromadzonych w codziennej 
działalności banków gwałtownie wzrasta. 
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych 
rozwiązań analityki predykcyjnej i rozwiązań 
Big Data możliwe jest wydobycie z nich 
użytecznej wiedzy, która może stanowić 
kluczowy czynnik uzyskania przewagi 
konkurencyjnej na rynku. Odpowiedzią 
na dynamiczny wzrost potrzeb przedsię-
biorstw w tym zakresie jest rozwiązanie 
STATISTICA Decisioning Platform. 

To innowacyjne rozwiązanie pozwala 
na połączenie potęgi informacji ukrytych 
w repozytoriach danych, modelowania pre-
dykcyjnego oraz reguł biznesowych i eks-
perckich typowych dla danego procesu.

W codziennej praktyce podejmowania 
decyzji konieczne jest stosowanie zarówno 
rekomendacji wynikających z modeli predyk-
cyjnych, jak i reguł decyzyjnych. W niektórych 

przypadkach obowiązują pewne reguły mo-
dyfikujące albo zastępujące rekomendacje 
modeli predykcyjnych. Reguły te mogą być 
skutkiem zasad przyjętych w danej instytucji, 
uwarunkowań prawnych, przyjętych strategii 
i innych czynników. Przykładowo niektórzy 
klienci mogą nie wyrazić zgody na otrzymy-
wanie korespondencji reklamowej i nawet 

jeśli z modelu wynika, że jest duża szansa na 
pozytywną odpowiedź na ofertę, nie wolno 
jej wysłać. STATISTICA Decisioning Platform 
udostępnia odpowiednie narzędzia i środo-
wisko pracy osobom budującym komplek-
sowe scenariusze decyzyjne, zarządzającym 
regułami decyzyjnymi i integrującym je z re-
komendacjami modeli.
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Kompleksowa platforma analityczno-decyzyjna

STATISTICA Decisioning Platform umożliwia tworzenie i wdrażanie kart scoringowych, 
modeli scoringowych i scenariuszy decyzyjnych w znacznie krótszym czasie, dzięki 
zarządzaniu modelami i rutynowej rekalibracji. Skrócenie czasu przygotowania mode-
li powoduje, że są one bardziej aktualne i trafniejsze. Z kolei precyzyjne szacowanie 
ryzyka umożliwia przyznanie większej liczby kredytów, bez zwiększania frakcji kredy-
tów niespłaconych. System przyspiesza również wyznaczanie scoringu dla wszystkich 
klientów i kont, dzięki czemu częściej można określać ryzyko portfela kredytów. W skład 
STATISTICA Decisioning Platform wchodzi również specjalne narzędzie do wyznaczania 
scoringu na życzenie (on-line).



69

K
onkursy technologiczne 

| 
P

rezentacje

STATISTICA Decisioning Platform łączy 
siedem kluczowych funkcji wymaganych 
do sprawnego wykorzystania predykcji 
w codziennej działalności organizacji.

Reguły decyzyjne – zarządzanie i spraw-
dzanie reguł wynikających z:
a. wewnętrznych procedur,
b. zewnętrznych regulacji,
c. interpretacji wyników modeli i zasad 

ich stosowania.
Modelowanie predykcyjne – nowo-

czesne narzędzia STATISTICA Data Miner 
umożliwiają wykorzystanie danych histo-
rycznych do segmentacji, klasyfikacji (np. 
dobry/zły), przewidywania i prognozowania.

Zarządzanie modelami – sprawne 
wdrażanie i uruchamianie modeli, system 
uprawnień oraz nadzorowania działania 

modeli predykcyjnych w STATISTICA 
 Enterpirse Server.

Text Mining – wykorzystanie w mode-
lach tekstów w języku naturalnym.

Stosowanie modeli dla nowych danych 
na życzenie (np. wyznaczanie scoringu 
kredytowego dla właśnie obsługiwanego 
klienta w realnym lub wirtualnym oddziale) 
lub w oparciu o harmonogram (np. coty-
godniowe scoringi klientów zagrożonych 
odejściem). Do stosowania modeli służy 
skalowalny system STATISTICA Live Score 
wykorzystujący do komunikacji technologię 
usług sieciowych (WebService).

Automatyzacja i integracja z innymi 
systemami – współpraca z innymi syste-
mami z wykorzystaniem standardowych 
technologii (np. OLE DB, SOAP).

Wizualizacja danych – ułatwienie zro-
zumienia wykrytych wzorców i prezenta-
cja wyników za pomocą wysokiej jakości 
wykresów.

STATISTICA Decisioning Platform to 
sprawdzone rozwiązanie umożliwiające:
•	 wykorzystanie zarówno danych standar-

dowych (ustrukturyzowanych – o struktu-
rze zmiennych i przypadków), jak i pozba-
wionych struktury danych tekstowych,

•	 prostą i złożoną segmentację (pre-sco-
ring) i uwzględnianie polityki biznesowej 
(post-scoring),

•	 uwzględnienie modeli predykcyjnych 
i scenariuszy decyzyjnych w wydajnym, 
łatwym do zarządzania środowisku, 
w którym przetwarzanie danych reprezen-
towane jest graficznie przez przepływ in-
formacji (workflow). Przepływ taki można 
łatwo wdrożyć w systemie scoringu na 
żądanie lub scoringu wsadowego (wy-
konywanego regularnie dla określonego 
zbioru obiektów), bez konieczności 
ponownego programowania (np. prze-
kształcenia danych stosowane podczas 
tworzenia modelu są objęte przepływem 
informacji i nie trzeba ich dodatkowo im-
plementować w bazie danych). 

Właściwie przygotowane i zinterpretowa-
ne dane wsparte wiedzą ekspercką mogą 
przynieść korzyści w bardzo wielu obsza-
rach, jak na przykład: 
•	 zarządzanie ryzykiem
•	 CRM analityczny
•	 utrzymanie klientów, churn
•	 cross-selling, up-selling
•	 wykrywanie nadużyć, fraud detection
•	 windykacja
•	 zarządzanie zasobami 
•	 optymalizacja procesów

Dzięki nowoczesnej architekturze, ogromnym możliwościom analitycznym i elastycz-
ności STATISTICA Decisioning Platform umożliwiła stworzenie wydajnego i szybko re-
agującego na zdarzenie systemu, sprawnie realizującego rekalibrację modeli, dokładnie 
szacującego ryzyko i przetwarzającego duże zbiory danych.
„Zaproponowane rozwiązanie było łatwe do wdrożenia i zostało przygotowane przy za-
chowaniu uzgodnionych kosztów i terminów. (…) Zaproponowane rozwiązanie działa 
teraz produkcyjnie i radzi sobie dobrze. W coraz bardziej złożonym środowisku modeli 
ryzyka wdrożenie StatSoft daje dobre podstawy do kontrolowania wersji, wydajności 
i składników modeli”. Jens Christian Ipsen Wiceprezes i Menedżer ds. Rozwoju Systemów Za-

rządzania Ryzykiem Danske Bank

StatSoft jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań służących do wydobywania z danych użytecznej wiedzy i wspierających podej-

mowanie decyzji. Produkty StatSoft wykorzystywane są powszechnie na całym świecie przez globalne korporacje, banki, firmy ubezpieczeniowe, organy 

regulacyjne rynku finansowego, instytucje rządowe, przedsiębiorstwa usługowe, handlowe i przemysłowe. Rozwiązania StatSoft dla instytucji finansowych 

obejmują m.in. dedykowaną platformę decyzyjną oraz specjalistyczne systemy wykorzystywane do zarządzania ryzykiem, scoringu, optymalizacji kampanii 

marketingowych, utrzymania klienta itp. Rozwiązania StatSoft są powszechnie wykorzystywane ze względu na unikalność kompleksowej platformy decy-

zyjnej, uniwersalność i nowoczesność zaimplementowanych metod, łatwość ich stosowania w specjalnie zaprojektowanym na potrzeby analizy danych 

interfejsie oraz bogatym możliwościom wizualizacji danych.


