platforma
PIVOTAL WINDYKACJA

Zwinne zarządzanie
należnościami w ﬁrmie.

Platforma PIVOTAL-WINDYKACJA pozwala na zwinne zarządzanie
standardowymi zadaniami i wdrażanie dedykowanych strategii: od
prewencji po stały monitoring spłat zaległych należności oraz
kompleksowe wsparcie procesu windykacji i restrukturyzacji.

Otwarta struktura umożliwia dobór realnie potrzebnych modułów,
funkcjonalności oraz kroków, które najszybciej doprowadzą sprawy
windykacyjne do końca. Pozwala na sprawną integrację z innymi,
dotychczas wdrożonymi systemami.
Użytkownik może testować wiele strategii obsługi należności, a modele
predykcyjne / sztuczna inteligencja automatycznie wskażą najlepsze
z nich oraz kolejność i rodzaj najskuteczniejszych działań.

Platforma jest unikalnym rozwiązaniem informatycznym, opracowanym
na podstawie know-how ekspertów oraz doświadczeń PIVOTAL
POLSKA, zebranych w ramach wielu wdrożeń systemów ﬁntech dla
banków, instytucji ﬁnansowych, ﬁrm windykacyjnych.

jedna platforma,
wiele zintegrowanych
procesów
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Co zyskuje moja ﬁrma?

PRAKTYKI BIZNESOWE

EFEKTYWNOŚĆ

Rozwiązanie zawiera zebrane z rynku
bogate doświadczenia ﬁrmy PIVOTAL
POLSKA oraz nowoczesne, skuteczne
i gotowe do użycia praktyki biznesowe.
Skracamy czas potrzebny na wdrożenie
oraz uzyskanie efektów biznesowych.

Zwinnie modyﬁkowane i wdrażane strategie odzyskiwania zaległych należności,
większa liczba pomyślnie zakończonych
spraw windykacyjnych, szybsze działanie,
mniejsze ryzyko pojawienia się dodatkowych kosztów windykacyjnych.

AUTOMATYZACJA

UNIWERSALNY INTERFACE

Oszczędność czasu zespołu, większa
wydajność działań, odpowiedź na problem luki pokoleniowej i perspektywy
braku wykwaliﬁkowanych pracowników,
redukcja kosztów operacyjnych związanych z procesami windykacyjnymi.

Wiele
procesów
windykacyjnych
w jednym miejscu, dostęp do wszystkich
danych, systemów, narzędzi użytkownika
wykorzystywanych do obsługi procesów
windykacji, z poziomu desktop oraz
mobile.

ZWINNE ZARZĄDZANIE

OBSŁUGA KLIENTA 5.0

Planowanie, monitoring, dystrybucja
zadań zespołu windykacyjnego, szybkie
reagowanie na problemy z ich wykonaniem, stała współpraca zespołu.

Obsługa nowego Klienta 5.0, predykcja
potrzeb,
problemów,
empatyzacja,
zmniejszenie ryzyka utraty klienta.
Widok 360 daje pełen obraz działań
i potencjalnych zagrożeń.
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Wielopoziomowa obsługa
przeterminowanych należności

PREWENCJA
WINDYKACYJNA
Monitoring
produktów
klienta,
identyﬁkacja potencjalnych zagrożeń
- moduł Widok 360 rekomendacja
najlepszych strategii, które pozwolą
możliwie
najszybciej
zauważyć
zagrożenia i uniknąć potencjalnych
problemów ﬁnansowych klienta
w przyszłości.

WINDYKACJA
MIĘKKA
Monitoring produktów klienta, identyﬁkacja przeterminowanych należności,
zwinne reagowanie i generowanie
najlepszych scenariuszy - modele
predykcyjne sztucznej inteligencji, które
ułatwią klientowi spłatę i powstrzymają
eskalację problemu.

WINDYKACJA
TWARDA
Uruchomienie procesu windykacji,
wypowiedzenie umowy, rozwiązania
polubowne oraz windykacja sądowa,
egzekucyjna, outsourcing, sprzedaż
należności, windykacja terenowa
i restrukturyzacja.
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Technologia odpowiadająca
na potrzeby klienta

Przyspieszona cyfryzacja podczas pandemii

Klienci postCOVID chętnie testują dostępne

COVID sprawiła, że klienci nie tylko przenie-

produkty / usługi w poszukiwaniu optymal-

śli swoje działania do świata digital, ale też

nego dla siebie rozwiązania. Gotowi są do

zmienili swoje preferencje.

zmian jeżeli nie zostaną zaspokojone ich
potrzeby. Konieczne jest więc stałe moni-

Coraz chętniej działają w wirtualnej rzeczy-

torowanie potrzeb i wdrażanie najlepiej

wistości i mają nowe, sprecyzowane ocze-

dostosowanych produktów i usług. Czas

kiwania.

i efektywność proponowanych działań będą

Obecnie

głównym

kryterium

wyboru produktu / usług jest dla klientów
postCOVID komfort i bezpieczeństwo.
Oczekują, że ﬁrmy będą nie tylko reagować
na zgłaszane przez nich potrzeby, ale też
będą je wyprzedzać, identyﬁkować zanim
sami pomyślą o nich lub je zauważą. Oczekują rozwiązań dostosowanych do swoich
potrzeb, problemów jakie się pojawiają.
Empatyzacja

to

najbardziej

pożądany

kierunek w działaniach skierowanych do
klienta, również instytucji ﬁnansowych.

kluczowe, by zatrzymać klienta.

platforma
PIVOTAL WINDYKACJA

n r z
wiele
w/

w

z

z

MODU :

MODU :

Ar
In

En er r
Mana
Kluczowy moduł platformy
PIVOTAL-WINDYKACJA pozwala na kompleksową obsługę
produktów klientów indywidualnych i biznesowych.
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Moduł wspierany algorytmami
sztucznej inteligencji (AI), pozwalający na automatyzację
i optymalizację procesów windykacyjnych.

MODELE KLASYFIKACYJNE
klasyﬁkacja kategorii produktów i
działań użytkownika związanych
z windykacją
MODELE SCORINGOWE
ustalenie kolejki spraw uwzględniającej ich priorytety
NEXT BEST ACTION
wskazanie najlepszych kolejnych
kroków. Ułatwiają one sprawne
zarządzanie, efektywne odzyskiwanie należności i szybszą ﬁnalizację spraw windykacyjnych.
CHAMPION CHALLENGER
• manualne typowanie spraw
lub produktów
• zlecenie predykcji generującej
klastry spraw
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Moduł wspierający integrację
z systemami wewnętrznymi
i zewnętrznymi Klienta.
Łatwe połączenie dotychczasowych systemów, narzędzi
użytkownika do Platformy
PIVOTAL WINDYKACJA dające
integrację m.in. z:

PIVOTAL POLSKA

Co możemy zrobić dla Twojej ﬁrmy?

Od 20 lat efektywnie wdrażamy technologie IT wspierające biznes.
Prototypujemy, integrujemy i optymalizujemy unikalne systemy
informatyczne na miarę Twojego biznesu.
POTRZEBUJESZ SYSTEMÓW, KTÓRE ROZWIĄŻĄ AKTUALNE
I PRZYSZŁE PROBLEMY FIRMY, ZAUTOMATYZUJĄ PROCESY?

ZAPYTAJ EKSPERTA PIVOTAL
ADAM KOPERSKI
Business Development Manager
M: +48 664 152 794

akoperski@pivotal.pl

