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Elektroniczna
Platforma
1
0.62
Obsługi Kredytów

Skrócenie
czasu obsługi
50% 1
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Redukcja kosztów 30%
Wzrost sprzedaży
20%
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Przyrost portfela klientów
Utrzymanie starych klientów
Dodatkowe kanały sprzedaży
0.07

0.15

0.21

1

0.09

elementy rozwiązania:
0.15

moduł off-line
sprzedaż w oddziale
moduł analityczny
0.09
modele scoringowe
moduł on-line
sprzedaż w Internecie
1

Eletroniczna Plaforma Obsługi
Kredytów (EPOKa)
Narzędzie pozwalające na automatyzację
procesu kredytowego od wprowadzenia
wniosku, wyboru produktu do szybkiej
decyzji kredytowej i zawarcia umowy

Funkcjonalności:
Dynamiczne dostosowanie formularza
wniosku kredytowego oraz listy wymaganych
dokumentów do specyfiki wnioskodawcy
Baza danych dla procesu kredytowego,
dokumentacji i historii kontaktu z Klientem
wspierająca walidację poszczególnych pól

Adresaci rozwiązania:
banki,
kasy SKOK
inne firmy zainteresowane
poprawą efektywności
oraz możliwością rozwoju
elektronicznych kanałów
sprzedaży usług finansowych

Zasilanie formularzy z wewnętrznych
lub zewnętrznych baz
Automatyczna ocena klienta na podstawie
istniejącej metodyki kredytowej lub modeli
scoringowych
Spersonalizowana oferta uwzględniająca
rentowność ważoną ryzykiem

Przejście na proces
ZAUTOMATYZOWANY pozwala
na efektywne gromadzenie
danych, niezbędnych m. in.
do budowy modeli ryzyka
kredytowego i wsparcia
sprzedaży.

Automatyczne generowanie raportów
Zarządzanie jakością i terminowością
procesowania wniosków kredytowych
Automatyczne generowanie
spersonalizowanej dokumentacji
Otwarcie kanałów sprzedaży usług
finansowych w Internecie
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Jak wygląda wdrożenie
rozwiązania?
Użytkownik nieodpłatnie
otrzymuje dostęp
do oprogramowania.
Współpracę komercyjną
rozpoczynamy tylko w przypadku,
gdy system spełnia oczekiwania
Klienta.

Technologia:
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W wersji on-line
0.16
0.23
użytkownicy
samodzielnie
wprowadzają do systemu
dane, podają preferowane
0.31 kredytu i uzyskują
0.36
parametry
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Nowoczesny interfejs
w technologii web
Zapewnienie najwyższych
standardów bezpieczeństwa
Rozwiązanie znajduje się
na Państwa serwerze
Zapewniamy nielimitowany
dostęp do aktualnej wersji
aplikacji dla wszystkich
uprawnionych użytkowników
Brak potrzeby instalowania
oprogramowania na komputerach
użytkownika

Dlaczego warto?

BD Polska jest firmą IT
specjalizującą się
w zaawansowanej analityce
i wdrażaniu innowacji z zakresu
data science.

Skuteczniejsze pozyskiwanie klientów
dzięki podniesieniu sprawności procesów
Obieg dokumentów elektronicznych, minimum papieru

Tworzymy nowoczesne
algorytmy i narzędzia
Machine Learning, Computer
Vision lub Natural Language
Processing dostosowując je
do indywidualnych potrzeb
klienta.

Rezygnacja ze żmudnych czynności – automatyzacja
wypełnienia brakujących pól
Przyjazny interface użytkownika
Opcja zdalnej identyfikacji tożsamości klienta

Czerpanie realnych korzyści
z użycia zaawansowanej analityki

Kadra BD Polska to doświadczeni
eksperci, posiadający szerokie
kompetencje zdobyte
w projektach krajowych
i zagranicznych.

Ocena ryzyka kredytowego
Wsparcie sprzedaży
Rentowność ważona ryzykiem
Analiza zarządcza efektywności procesu
kredytowego
Opcja wykrywanie fraudów

Uzyskanie efektu synergii
z integracji danych
Łączenie wielu źródeł danych w jeden obraz
Większa transparentność oraz szybkość
reakcji

Referencje wdrożeniowe:

System EPOKa został
pomyślnie wdrożony
w instytucjach finansowych
o zasięgu lokalnym oraz
ogólnokrajowym

Skontaktuj się
z nami:
BD Polska
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
e-mail: office@bdpolska.com
www.bdpolska.com
Dariusz Wierzba
tel.: (+48) 515 000 061
dariusz.wierzba@bdpolska.com

