AUTOMATIZÁCIA EXEKÚCIÍ
Na základe pripravovanej zmeny zákona o exekútoroch sme pripravili aplikáciu pre elektronickú
komunikáciu s portálom exekútorov. Aktuálne znenie zákona neprikazuje exekútorom využívať
tento komunikačný kanál, preto exekútori a iné subjekty komunikujú prostredníctvom klasickej
papierovej pošty. Denný objem prijatých zásielok už aj v menšej banke zamestnáva tím pracovníkov,
ktorí spracúvajú prijaté dokumenty a manuálne vyhľadávajú v bankovom systéme požadované
informácie. Z týchto dôvodov sme aplikáciu rozšírili aj o spracovanie papierových žiadostí, príkazov
a iných dokumentov.
Aplikácia pre automatizáciu exekúcií umožňuje:
1. automatické spracovanie prijatých žiadostí z portálu exekútorov Crif a spätné odoslanie
automaticky vytvorených odpovedí s použitím preddefinovaných šablón odpovedí a itegrácie
s bankovým informačným systémom
2. automatické spracovanie prijatej papierovej korešpondencie, ktorá sa týka exekúcií
prostredníctvom jej digitalizácie a vyťaženia požadovaných údajov s presnosťou
automatického spracovania cca 97%
3. automatizovanie odpovedí na spracovanie papierovej formy dokumentov prostredníctvom
predpripravených a dynamicky doplnených MS Office šablón, s ktorými pracujú pracovníci
banky
4. uloženie a správu spracovaných dokumentov, papierových aj elektronických

Aplikácia obsahuje základné časti:







skenovací modul inštalovaný na pracovnej stanici skenovacieho pracoviska s technológiami
pre skenovanie, OCR a vyťažovanie informácií
integrácia pre komunikáciu s portálom exekútorov Crif prostredníctvom aplikačného
servera, ktorý integruje volanie webových služieb zabezpečných SSL komunikáciou a PKI
autentifikáciou,
integrácia s rozhraním bankového informačného systému, prípadne DWH, ktoré banka
využíva, potrebná pre získanie informácií o účtoch klientov, blokovania a odblokovania
prostriedkov na účtoch a účtov
portál v rámci tejto aplikácie, na ktorom sú uložené elektronické a zdigitalizované verzie
dokumentov, a ktorý umožňuje používateľom spracovať tieto dokumenty prostredníctvom
tenkého klienta

Skenovací modul pre hromadné skenovanie umožňuje komunikáciu so skenerom a dávkové
spracovanie dokumentov označených čiarovým kódom, ktorý slúži pre spárovanie papierovej a
elektronickej verzie dokumentu. Po naskenovaní dávky prebieha na skenovacom pracovisku
vyťažovanie. Pracovník skenovacieho pracoviska má možnosť skontrolovať vizuálne kvalitu
vyťažených údajov a prípadne doplniť chýbajúce údaje alebo modifikovať vyťažené údaje
prostredníctvom grafického a textového rozhrania. Skontrolované vyťažené údaje a digitálny obraz
papierových dokumentov sú automaticky prenesené do portálovej časti tejto aplikácie kde je možné
tieto údaje ďalej spracovať rovnako ako keby boli doručené elektronickou formou z portálu
exekútorov Crif.

