
 

 

STATISTICA Decisioning Platform®  

jako narzędzie do zarządzania należnościami w EOS 

Prognozowanie odzyskania należności 

Wprowadzenie 

EOS Niemcy oferuje swoim klientom indywidualne i zautomatyzowane rozwiązania z zakresu zarządzania 

należnościami. Klienci EOS korzystają z wieloletniego międzynarodowego doświadczenia oraz szerokiej oferty 

narzędzi do obsługi wierzytelności. 

Konsultanci EOS negocjują spłatę zobowiązań 

z dłużnikami, odzyskują majątek ruchomy 

i przeprowadzają kontrole bezpośrednio u klienta. 

W obliczu wysokich kosztów takich działań 

korzystanie z odpowiednich narzędzi jest istotnym 

czynnikiem powodzenia w zarządzaniu 

należnościami. Dlatego EOS stosuje do 

prognozowania prawdopodobieństwa spłaty 

zobowiązań efektywne i równocześnie uniwersalne 

modele i narzędzia. Muszą one łatwo integrować się 

z istniejącym środowiskiem IT, aby możliwe było 

zautomatyzowanie procesu podejmowania decyzji. 

Analityka 

W zarządzaniu należnościami istotne znaczenie ma właściwe łączenie różnych procesów. Ważne przy tym jest 

uwzględnianie indywidualnych cech danej 

należności w określonych warunkach. Z tego 

powodu prognozowanie odzyskania 

należności wymaga włączenia różnych grup 

zmiennych. Należą do nich dane historyczne 

dotyczące danej należności i klienta, a także 

informacje wynikające z wewnętrznej 

klasyfikacji EOS. Zadaniem modelu jest 

określenie prawdopodobieństwa odzyskania należności na podstawie wcześniejszych kontaktów z klientami. 

„Funkcjonalność rozwiązania STATISTICA 

znacznie wykracza poza zwykłą analizę danych. 

Łatwa integracja STATISTICA z istniejącymi 

systemami oraz łatwość utrzymania są istotnymi 

czynnikami sukcesu w EOS i dają nadzieję na 

jeszcze szersze wykorzystanie w przyszłości.“ 
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Szczegóły analizy 

Podstawę analizy stanowi zbiór danych pochodzących z hurtowni 

danych EOS. Dane te są poddawane selekcji, anonimizowane w sposób 

zgodny z przepisami ochrony danych osobowych i już po stronie bazy 

danych są częściowo przygotowywane do zastosowania metod 

analitycznych. Co więcej, dane te są na bieżąco aktualizowane. Kolejne 

kroki analizy i przygotowania danych są zaimplementowane 

w przestrzeni roboczej STATISTICA Decisioning Platform. W przypadku 

tego typu analiz szczególnie ważne jest właściwe zastępowanie 

brakujących danych. 

W trakcie tworzenia systemu najbardziej uniwersalne i jednocześnie efektywne okazały się dwa modele: 

model drzew decyzyjnych i uogólniony model liniowy. Wykres zysku powyżej przedstawia różną 

charakterystykę tych dwóch modeli. Podczas gdy w przypadku mniejszej liczby kontaktów z klientami 

należałoby zastosować przede wszystkim uogólniony model liniowy, w istotnym zakresie jakość 

prognozowania obydwu modeli jest równie dobra. W fazie pilotażowej całego projektu EOS będzie zbierać 

dalsze informacje i na tej podstawie podejmować decyzje w zakresie ostatecznego wyboru modelu. 

Implementacja 

Zaproponowane rozwiązanie ma za zadanie umożliwienie podejmowania decyzji w sposób w pełni 

zautomatyzowany. Za pomocą tego rozwiązania, oprócz wyników modeli prognostycznych, można 

odwzorowywać także złożone reguły biznesowe. Takie reguły określają przykładowo, kiedy należy kierować się 

względami biznesowymi, a nie jedynie wynikami modeli prognostycznych. System powinien też umożliwiać 

integrację z funkcjonującym już w EOS oprogramowaniem do zarządzania należnościami. W trakcie 

pilotażowego wdrożenia STATISTICA Decisioning Platform okazało się, że większa część wymogów EOS jest już 

odwzorowana przy domyślnych ustawieniach systemu. Następnie w krótkim czasie wdrożono kolejne 

dedykowane rozwiązania i zintegrowano je w ramach jednego kompleksowego narzędzia. 

Do zautomatyzowanego przetwarzania danych 

w systemie STATISTICA Decisioning Platform utworzona 

jest specjalna przestrzeń robocza. W tej przestrzeni dane 

wejściowe są importowane z różnych baz danych, na 

podstawie których przeliczane są prawdopodobieństwa 

odzyskania należności, przy uwzględnieniu niezbędnych 

reguł biznesowych. Dodatkowo wyniki działania modelu 

są sprawdzane i zapisywane w bazie danych 

z przeznaczeniem do dalszego zastosowania. Każdego 



 

dnia, o stałej godzinie, STATISTICA Enterprise Server dzięki ustawionemu harmonogramowi automatycznie 

przelicza kilka milionów przypadków. 

Pomimo automatyzacji, rozwiązanie jest bardzo elastyczne. Kilkoma kliknięciami myszką analitycy mogą 

zarządzać informacjami dotyczącymi sterowania całym systemem w jednym węźle reguł (Rules Node) 

przestrzeni roboczej. Mogą oni aktualizować modele lub generować nowe oraz ładować je w postaci kodów 

PMML do systemu Enterprise, gdzie są one automatycznie aktualizowane w przestrzeni roboczej. 

Wniosek 

Stosowany model prognozowania jest już wykorzystywany w fazie pilotażowej dla znacznej części należności. 

Wyniki są obiecujące. Dzięki narzędziu STATISTICA Decisioning Platform – w szczególności przy wykorzystaniu 

węzłów reguł – EOS zachowuje wysoką elastyczność w zakresie zarządzania modelami analitycznymi. Dzięki 

wsparciu StatSoft oraz skutecznej współpracy z zespołem projektowym cele wdrożenia zostały zrealizowane 

pod każdym względem: czasu, budżetu i przede wszystkim jakości. 

O EOS 

Grupa EOS jest jedną z wiodących, międzynarodowych firm oferujących usługi związane z relacjami z klientem 

– od pozyskania klienta, przez elektroniczną realizację płatności, po procedury windykacyjne i sprzedaż 

należności. Kluczowy segment działań stanowi zarządzanie należnościami. EOS gwarantuje wysokiej jakości 

windykację w celu ochrony wierzycieli i konsumentów. Zatrudniając ponad 9000 pracowników, EOS świadczy 

usługi dla około 20000 klientów w 27 krajach świata, korzystając w tym celu z 51 oddziałów. Poprzez 

międzynarodową sieć przedsiębiorstw partnerskich grupa EOS oferuje swoim klientom usługi w 134 krajach na 

wszystkich kontynentach. Szczegółowe informacje na temat EOS znajdują się na stronie internetowej: 

www.eos-solutions.com. 

O StatSoft 

StatSoft Inc. jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań służących do wydobywania z danych 

użytecznej wiedzy i wspierających podejmowanie 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, skoringu, optymalizacji kampanii marketingowych, utrzymania 

klienta itp. Rozwiązania StatSoft są powszechnie wykorzystywane ze względu unikalność kompleksowej 

platformy decyzyjnej, uniwersalność i nowoczesność zaimplementowanych metod, łatwość ich stosowania w 

specjalnie zaprojektowanym na potrzeby analizy danych interfejsie, bogatym możliwościom wizualizacji 

danych. 

 


