VYMÁHANIE POHĽADÁVOK
Aplikácia je určená pre podporu vymáhania pohľadávok, ktoré vznikli neplnením povinností
klientov banky pri splácaní ich zmluvných záväzkov voči banke. Aplikácia obsahuje
dvojfázové riadenie vymáhania - skoré (early collection) a neskoré (late collection), ktoré je
vykonávané automaticky na základe vyhodnotenia údajov z bankového systému alebo môže
zmenu vykonať manažér oddelenia manuálne. Priorita vymáhania pohľadávok je definovaná
podľa produktov a podľa nej sú priradené úlohy konkrétnym pracovníkom vymáhania.

Na základe údajov z bankového informačného systému generuje aplikácia kroky, ktoré riadia
komunikáciu s klientami prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov. Na základe
vopred definovaných konfigurovateľných stratégií je klient upomínaný automaticky
generovanými SMS a hlasovými správami, písomnými upomienkami alebo pracovníkmi
oddelenia pohľadávok, ktorým sú vytvorené v aplikácii manuálne úlohy. Stratégie vymáhania
sú definované podľa produktov alebo produktových skupín. Klient, ktorý komunikuje s
bankou si môže dohodnúť individuálny splátkový kalendár, ktorého dodržovaním sa vyhne
sankciám zo strany banky. Splatením dlžnej pohľadávky sa proces vymáhania automaticky
uzavrie. Manažér aplikácie má možnosť na jednotlivých prípadoch vymáhania vypnúť
odosielanie hlasových správ, SMS alebo upomienok. Klient je včasne upozornený na splátku,
uzavretie alebo zrušenie dohody o splátkovom kalendári alebo informovaný o iných
udalostiach SMS správou. Výšku poplatkov a rozsah adresátov (upomínaný, spoludlžník,
ručiteľ) upomienok, SMS a hlasových správ je možné konfigurovať podľa interných smerníc
banky.
Pracovník oddelenia vymáhania, ktorého kontaktujte klient telefonicky, má v aplikácii pred
začatím telefonátu automaticky otvorený príslušný prípad.

Aplikácia obsahuje desiatky reportov, ktoré sú automaticky denne zasielané elektronickou
poštou vybraným príjemcom alebo sú k dispozícii v aplikácii podľa potreby ihneď. Optimálna
štruktúra dát aplikácie umožňuje efektívne prezeranie informácií o klientoch, ich uzavretých
a otvorených prípadoch s podporou podrobného vyhľadávania.

Integrita dát aplikácie je zabezpečená prostredníctvom reportov kvality, ktoré identifikujú
chyby v zdrojových dátach a sú odosielané denne zodpovedným pracovníkom, ktorý včasne
problém vyriešia. Spracovanie vstupných údajov z bankového systému prebieha na dennej
báze a obsahuje monitoring spracovania, ktorý upozorní na prípadné chyby v spracovaní.

