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PROSTY PRZEPIS NA SKORING -  
STATISTICA ZESTAW SKORINGOWY 

Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Modele skoringowe są obecnie jednym z najpopularniejszych rodzajów modeli statystycz-

nych wykorzystywanych w biznesie. Są np. wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oce-

niające wiarygodność swoich klientów lub kontrahentów (np. firmy telekomunikacyjne 

kredytujące swoich klientów oferując im telefony za złotówkę, dostawców energii itp.), do 

wykrywania prób wyłudzeń, w procesie utrzymania klienta, gdzie wskazują osoby najbar-

dziej zagrożone odejściem, we wsparciu procesów sprzedaży wskazując osoby, które z naj-

większym prawdopodobieństwem odpowiedzą na ofertę poszczególnych produktów itp. Ze 

skoringiem więc spotykamy się w dzisiejszych czasach na każdym kroku i stąd rosnące 

zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne pozwalające zastosować metody skorin-

gowe. Wieloletnie doświadczenie StatSoft pozwala odpowiedzieć na te potrzeby – wśród 

rozwiązań STATISTICA znajdują się zarówno rozbudowane rozwiązania klasy Enterprise, 

pozwalające na pracę działów analiz dużych organizacji, wykorzystanie skoringu on-line 

przez tysiące osób i integrację całego procesu decyzji biznesowych w ramach jednego 

rozwiązania, jak i rozwiązania dla organizacji o mniejszych potrzebach w tym zakresie.  

Skoring 

Skoring jest stosowany kiedy chcemy podzielić naszych klientów na kategorie np. w zależ-

ności od tego czy: spłaci zobowiązanie/nie spłaci, odpowie na ofertę/nie odpowie, przynie-

sie zysk/nie będzie dochodowy, zagrożony odejściem/pozostanie klientem. Ogólnie 

mówiąc, na podstawie cech klienta, np. demograficznych, behawioralnych itp., budujemy 

model skoringowy, który przewiduje prawdopodobieństwo przynależności do pożądanej 

przez nas kategorii.  

Metody 

Modele skoringowe można budować przy użyciu szeregu mniej lub bardziej zaawansowa-

nych metod statystycznych i data mining. Do najpopularniejszych należy zaliczyć regresję 

logistyczną, drzewa klasyfikacyjne oraz różne „odmiany” drzew – drzewa wzmacniane 

(boosting trees) czy losowy las (random forest). Wykorzystywać można również sieci 

neuronowe, metodę wektorów nośnych (suport vector machines), k-najbliższych sąsiadów 
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i szereg innych. Zestaw Skoringowy STATISTICA udostępnia odpowiednie narzędzia, które 

pozwolą nawet mniej doświadczonym analitykom szybko i efektywnie budować, oceniać 

i wdrażać modele lub karty skoringowe, a oferowane przez nas szkolenia pozwalają dowie-

dzieć się więcej o tym metodach. Zawsze jest także możliwość skorzystania z doświad-

czenia konsultantów StatSoft – wśród oferowanych przez nas usług znajduje się również 

budowa modeli skoringowych na zlecenie. 

Karta skoringowa 

Bardzo wygodną i często stosowaną postacią modelu  jest tzw. karta skoringowa, w której 

dla każdej z cech analizowana osoba otrzymuje punkty, które są sumowane w jedną 

syntetyczną ocenę. 

Wiek Punkty 

Do 35 20 

Od 35 do 60 25 

Pow. 60 15 

Okres bycia klientem Punkty 

Do 1 roku 10 

Od 1 roku do 3 lat 12 

Powyżej 3 lat 15 

Liczba produktów Punkty 

1 12 

2-4 15 

Powyżej 4 10 

Fragment prostej karty skoringowej 

Jest to metoda uniwersalna, łatwa do wdrożenia i relatywnie niedroga. Do najważniejszych 

zalet karty skoringowej należą: 

 czytelna i zrozumiała dla każdego postać modelu, 

 sprawdzony i uznany standard, 

 obiektywna, porównywalna ocena klientów, 

 szybkość oceny. 

Obszary wykorzystania skoringu 

Jak już wspomniano wcześniej skoring można wykorzystać wszędzie tam, gdzie należy 

wyodrębnić interesującą nas grupę klientów i uszeregować ich wg prawdopodobieństwa 

przynależności do grupy, która zachowa się w analizowany sposób. Dostępność rozwiązań 

STATISTICA oferujących automatyzację procesu budowy, oceny i wdrożenia modeli 
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skoringowych powoduje, że wykorzystanie skoringu jest ograniczone wyłącznie naszą 

inwencją oraz dostępnością danych pozwalających na zbudowanie odpowiedniego modelu 

(na szczęście metody skoringowe nie mają dużych wymagań w stosunku do danych). 

Wśród najpopularniejszych obszarów zastosowań warto wymienić: 

 ocena wiarygodności kredytowej, ocena tego typu za pomocą skoringu, wykorzys-

tywana jest nie tylko przez banki, SKOKi i inne instytucje finansowe, ale przez 

wszelkie przedsiębiorstwa kredytujące swoich klientów; 

 wykrywanie wyłudzeń, korzyści płynące z możliwości ograniczenia strat generowa-

nych przez nieuczciwych klientów również są doceniane przez przedsiębiorstwa 

działające w różnych branżach: bankowości, ubezpieczeniach, telekomunikacji, ener-

getyce i wielu innych. Nawet relatywnie niewielkie ograniczenie liczby przypadków 

wyłudzeń, przynosi szybki zwrot nakładów poniesionych na wdrożenie nowoczesnych 

metod detekcji wyłudzeń za pomocą skoringu; 

 windykacja, to kolejny obszar, który tradycyjnie kojarzony jest z branżą finansową, 

ale w istocie nie jest ograniczony branżowo. Skoring wspiera proces windykacji poz-

walając na ocenę prawdopodobieństwa odzyskania należności oraz skierowania sprawy 

na odpowiednią ścieżkę windykacyjną, o największym prawdopodobieństwie sku-

teczności; 

 churn, identyfikacja klientów zagrożonych odejściem do konkurencji to miejsce, 

w którym rola skoringu jest nie do przecenienia. Rosnąca konkurencja oraz  znacznie 

wyższe koszty pozyskania nowych klientów niż utrzymania dotychczasowych to po-

wody, dla których coraz więcej firm wykorzystuje skoring w tym obszarze. Połączenie 

modeli identyfikujących klientów zagrożonych odejściem z modelami wskazującymi 

klientów o największej dochodowości i potencjale, daje możliwość precyzyjnego do-

tarcia do klientów, których chcielibyśmy zatrzymać, przy minimalnych kosztach tego 

procesu; 

 cross-selling i up-selling, również w tego typu zastosowaniach modele skoringowe są 

niezastąpione wskazując prawdopodobieństwo zakupu produktów w zależności od 

indywidualnych cech klienta. Oferta odpowiednio dobranego produktu, nie tylko 

istotnie zwiększa szansę zakupu w tym konkretnym przypadku, ale jednocześnie 

zwiększa satysfakcję klientów, przekładając się na wyższą lojalność i dochód.  

 optymalizacja procesu sprzedaży, dzięki skoringowi można usprawnić cały proces 

sprzedaży, np. identyfikując grupę klientów, którym warto zaproponować uproszczone 

procedury, dostęp do specjalnych usług itp. 

Budowa modelu skoringowego 

Poniżej krótko przedstawiamy najważniejsze etapy budowy modeli skoringowych z wyko-

rzystaniem rozwiązań STATISTICA. Wykorzystanie Zestawu Skoringowego STATISTICA 

powoduje, że proces budowy modeli skoringowych jest maksymalnie uproszczony i może 

być zrealizowany nawet przez analityków z niewielkim doświadczeniem. 
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Przygotowanie danych 

W pierwszej kolejności należy zgromadzić dane historyczne potrzebne do budowy modelu. 

Z reguły dane historyczne o zachowaniach klientów są dostępne w różnych bazach danych, 

czasem przechowywane w postaci plików Excela. Bez problemu można je wykorzystać 

w STATISTICA niezależnie od źródła pochodzenia. Należy tylko zadbać, aby docelowy 

zbiór danych miał postać tabeli, w której w wierszach znajdą się poszczególni klienci, 

a w kolumnach poszczególne cechy klientów (zmienne), np. wiek, produkty, z jakich 

korzysta, liczba kontaktów z call center i inne w zależności od celu analizy. 

Przekodowanie danych 

Kolejnym krokiem jest odpowiednie przekodowanie danych (w STATISTICA mamy pod 

ręką odpowiednie narzędzia), aby modelowana zmienna miała dwie wartości (kupił/nie 

kupił, spłacił/nie spłacił itp.). W tym miejscu należy podjąć odpowiednie decyzje bizneso-

we co oznaczają odpowiednie kategorie, np. po jakim czasie od podjętych działań sprze-

dażowych należy uznać, że klient nie kupił produktu, albo nie spłacił zobowiązania.  

Wybór zmiennych 

Po przekodowaniu danych i ich wyczyszczeniu, w STATISTICA możemy przeprowadzić 

wstępną selekcję cech klienta, jakie uwzględnimy na karcie skoringowej za pomocą 

modułu Wybór predyktorów. Budujemy w nim ranking zmiennych i wybieramy jedynie te, 

które są w sposób istotny powiązane z modelowanym zjawiskiem. Jeśli budowany model 

wykorzystuje cechy opisujące zachowanie klientów (skoring behawioralny), bardzo często 

mamy do czynienia z grupami podobnych do siebie zmiennych. Nadmiarowość nie jest w 

tym przypadku zaletą i w takiej sytuacji wybieramy reprezentantów grup skorelowanych 

zmiennych ilościowych za pomocą analizy głównych składowych (nie musimy wiedzieć, 

co to są te składowe główne – STATISTICA wykona analizę automatycznie). 

Dyskretyzacja zmiennych 

Kolejnym etapem przygotowania danych, szczególnie jeśli w wyniku analizy chcemy 

otrzymać klasyczną kartę skoringową, jest dyskretyzacja zmiennych, która pozwala po-

dzielić wybrane zmienne na przedziały. Przedziały te będą odpowiadały później poszcze-

gólnym kategoriom na karcie skoringowej. Wstępny podział zostanie zrobiony automatycz-

nie (np. algorytmem CHAID), ale w tym momencie wymagana jest także praca analityka. 

W STATISTICA podczas podziału zmiennych na przedziały można jednocześnie uwzględ-

nić wiedzę ekspercką oraz statystyczną, a także uwarunkowania biznesowe, a zatem popra-

wiamy „automat”, dopasowując granice przedziałów karty skoringowej do bieżących 

potrzeb. Moduł dyskretyzacji zmiennych pozwala również na obsługę braków danych, 

uwzględniając możliwość istotnego wpływu braku danych na badane zjawisko. Brak 

danych to też informacja. 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2013  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

9 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Budowa modelu 

Budowa modelu zależy od wybranej metody i docelowej postaci modelu. W STATISTICA 

proces ten jest uproszczony i może się w dużej mierze ograniczać do wyboru odpowiedniej 

metody, która może zostać zrealizowana z wykorzystaniem domyślnych wartości para-

metrów. Zaawansowani użytkownicy mają natomiast możliwość modyfikacji parametrów 

modelowania. Także proces zamiany modelu regresji logistycznej na kartę skoringową jest 

zautomatyzowany i ogranicza się do kilku kliknięć myszką.  

Ocena modelu 

Doświadczeni analitycy mogą ocenić jakość modelu skoringowego na podstawie różnych 

dostępnych wskaźników statystycznych. Jednak dla większości osób wygodniejsze i bar-

dziej czytelne będą miary dostępne w module Ocena modeli, który  umożliwia ocenę i po-

równanie zbudowanych modeli skoringowych. W skoringu wykorzystuje się szereg miar 

pozwalających ocenić jakość modelu. Należą do nich: wskaźnik IV (Information Value), 

KS – współczynnik Kołmogorowa-Smirnowa, wskaźnik Gini, dywergencja, wskaźnik 

Hosmera-Lemeshowa, AUC - pole powierzchni pod krzywą ROC oraz Lift. Dla każdego 

tworzony jest szczegółowy raport z prezentacją graficzną, więc łatwo można ocenić 

uzyskane modele/karty skoringowe. 

 

Cut-off, czyli gdzie są „dobrzy” klienci 

Mając zbudowany model skoringowy, możemy przystąpić do oceny poszczególnych 

klientów pod kątem prawdopodobieństwa przynależności do pożądanej przez nas grupy. 

Dla każdego klienta sumujemy punkty uzyskane za przynależność do poszczególnych 
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kategorii, ale gdzie się kończą „dobrzy” klienci, a zaczynają „źli”? Musimy wskazać 

graniczną wartość, tzw. punkt odcięcia. I znowu doświadczenie i wiedzę analityka można 

wesprzeć metodami statystycznymi, a to wszystko oczywiście z uwzględnieniem przyjętej 

strategii i dostępnych zasobów (np. zasobów call center dostępnych dla akcji utrzymania 

klientów, bądź apetytu na ryzyko) oraz optymalizacji zysków. Korzystając ze STATISTICA 

możemy określić więcej punktów podziału (cut-off) dzieląc klientów na kilka kategorii, 

wobec których zastosujemy odrębne strategie. 

Wykorzystanie modelu 

Mając zbudowany, zweryfikowany model z odpowiednio dobranym punktem odcięcia nad-

chodzi czas na jego wykorzystanie. Model można zastosować obliczając okresowo skoringi 

dla określonych grup klientów, np. okresowo wyznaczając dla wszystkich klientów skłon-

ność zakupu określonych produktów lub skłonność do rezygnacji z naszych usług. Oprócz 

możliwości wyznaczania skoringów przez analityków, zbudowane modele można bezpoś-

rednio zaimplementować w systemach transakcyjnych, np. systemach obsługi wniosków 

kredytowych, dając automatyczną ocenę pojawiających się wniosków, np. z wykorzysta-

niem silnika skoringowego STATISTICA Live Score. 

Monitoring 

Należy mieć świadomość, że nawet najlepszy model zdezaktualizuje się z czasem. Dlatego 

należy regularnie korzystać z raportów oceniających stabilność populacji i cech oraz 

raportów walidacyjnych wykorzystywanych na etapie oceny modelu. Z czasem, gdy klienci 

się zmienią, należy przebudować model –Zestaw Skoringowy STATISTICA pozwoli 

uchwycić odpowiedni moment. 

Systemy STATISTICA 

Rozwiązaniem umożliwiającym efektywne zastosowanie skoringu są systemy analityczne 

STATISTICA. Umożliwiają one sprawną i efektywną budowę, eksploatację i walidację 

modeli skorignowych (i nie tylko), w szczególności w postaci kart skoringowych. Anality-

cy korzystający w swojej pracy ze STATISTICA mają możliwość pełnej kontroli nad mode-

lami (kartami) skoringowymi, odświeżania ich w dowolnym momencie i szybkiego reago-

wania na zmiany na rynku, a także budowy odrębnych modeli skoringowych dla poszcze-

gólnych grup klientów i produktów. 

Zestaw Skoringowy STATISTICA pozwala łatwo zamienić dane w gotową kartę skorin-

gową. Co ważne - do jej zbudowania nie jest wymagana specjalistyczna wiedza - interfejs 

został zaprojektowany tak, aby poprowadzić użytkownika krok po kroku przez poszcze-

gólne etapy, a same analizy mogą być wykonywane automatycznie. Dzięki temu analitycy 

mają możliwość pełnej kontroli nad kartami skoringowymi, odświeżania ich w dowolnym 

momencie i szybkiego reagowania na zmiany na rynku.  
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W ramach jednego środowiska analitycznego analitycy mogą przeprowadzić cały proces 

budowy modeli – od pobrania danych historycznych i ich wstępną analizę po właściwy 

model i końcowy raport. Za pomocą modułów dedykowanych do budowy modeli skoringo-

wych analityk w wygodny sposób może dokonać dyskretyzacji bądź kategoryzacji 

predyktorów na wcześniej zdefiniowane przedziały lub z wykorzystaniem zaawansowa-

nych metod analitycznych (np. algorytm CHAID) oraz dokonać oceny jakości podziału 

i mocy predykcyjnej przekształcanej zmiennej. 

W ramach zaimplementowanego rozwiązania mogą być dostępne różne metody anali-

tyczne, w szczególności techniki data mining, a także połączenie modeli predykcyjnych 

z regułami biznesowymi dając wydajne środowisko podejmowania decyzji. 

 

Projekt data mining w STATISTICA 

Dane 

STATISTICA oferuje wygodny dostęp do danych zgromadzonych w różnego rodzaju 

źródłach: systemach CRM, systemach transakcyjnych czy plikach Excela. STATISTICA 

Query (komponent zawarty w każdym systemie STATISTICA) umożliwia dostęp do danych 

gromadzonych w różnego typu relacyjnych bazach danych za pomocą standardu OLE DB 

i standardu ODBC (np. Oracle czy MS SQL Serwer). Za pomocą STATISTICA Query 

w graficznym środowisku użytkownika można interakcyjnie budować zapytania do baz 

danych i określać dla nich kryteria.  

Ponadto STATISTICA czyta i zapisuje dane w bardzo wielu formatach plików (poza włas-

nym formatem plików danych i wyników także MS Excel, SAS , dBase, HTML, pliki teks-

towe z separatorami i o stałej szerokości pola itp). Do wymiany danych można też wyko-

rzystywać standardy systemu Windows: ActiveX, OLE i DDE. Można także przygotować 

własną procedurę STATISTICA Visual Basic i wykorzystać ją jako źródło danych dla 

systemu - w ten sposób można obsłużyć dowolny format plików. 
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Wizualizacja 

STATISTICA od lat jest bezkonkurencyjna wśród narzędzi do analizy danych pod wzglę-

dem narzędzi wizualizacji danych i tworzenia wykresów. Oferuje setki typów wykresów, 

które można osadzać w postaci aktywnych obiektów (edytowalnych i automatycznie 

aktualizowanych przy każdej modyfikacji danych) w innych aplikacjach np. w raportach 

MS Word. Praktycznie każdy szczegół wyglądu wykresu (a są to setki cech) może być 

ustawiany przez użytkownika.  

 

Integracja z innymi systemami 

STATISTICA może pracować zarówno jako samodzielna aplikacja analityczna, jak i jako 

składnik większego systemu przetwarzania danych. Po opracowaniu gotowych modeli 

STATISTICA Data Miner oferuje elastyczne narzędzia do wdrażania i stosowania modeli, 

zintegrowane ze środowiskiem tworzenia projektów. Dzięki otwartej architekturze 

STATISTICA można bardzo łatwo wbudować w istniejąca strukturę informatyczną lub 

stworzyć nowy system informatyczny, którego jądrem będzie właśnie STATISTICA. 

STATISTICA Data Miner może pracując w tle generować prognozy i umieszczać je w ba-

zie danych, w systemie CRM lub w Intranecie organizacji. Dedykowanym rozwiązaniem 

tego typu jest STATISTICA Live Score, który automatycznie wyznacza skoringi dla modeli 
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zbudowanych w STATISTICA Data Miner z wykorzystaniem webservice’ów. Pozwala to 

wykorzystać silnik skoringowy STATISTICA w ramach odpowiednich procesów bizne-

sowych on-line. 

Programowalność i otwarta architektura 

Każdy z programów z rodziny STATISTICA ma wbudowane bardzo rozbudowane i bogate 

środowisko programistyczne STATISTICA Visual Basic (zgodne ze standardowym MS 

Visual Basic). Umożliwia ono programowy dostęp do praktycznie każdego elementu i każ-

dej funkcji programu. Programy STATISTICA Visual Basic można uruchamiać nie tylko 

w STATISTICA, lecz (dzięki zgodności ze standardami) także w innych środowiskach 

bazujących na konwencjach MS Visual Basic (np. Excel, Word lub w samodzielnych 

instalacjach Visual Basic).  

Zestaw Skoringowy STATISTICA  

Zestaw Skoringowy STATISTICA pozwala łatwo zamienić dane w gotowy model skorin-

gowy, w szczególności w postaci karty (tablicy) skoringowej. Do zbudowania tablicy sko-

ringowej nie jest wymagana specjalistyczna wiedza - interfejs został zaprojektowany tak, 

aby poprowadzić użytkownika krok po kroku przez poszczególne etapy, a same analizy 

mogą być wykonywane automatycznie. Dzięki temu analitycy mają możliwość pełnej 

kontroli nad kartami skoringowymi, odświeżania ich w dowolnym momencie i szybkiego 

reagowania na zmiany na rynku, a także budowy odrębnych kart skoringowych dla 

poszczególnych grup klientów i produktów. 

Proponowany system oprócz narzędzi analitycznych STATISTICA ogólnego przeznaczenia 

zawiera dedykowane moduły wspierające proces budowy i oceny kart skoringowych:  

 Przygotowanie danych  

 Wybór predyktorów  

 Reguły i interakcje 

 Dyskretyzacja zmiennych (przygotowanie atrybutów) 

 Modelowanie  

 Budowa tablicy skoringowej (model logistyczny)  

 Model skoringowy typu SURVIVAL  

 Analiza wniosków odrzuconych  

 Ocena i kalibracja 

 Ocena modeli  

 Zarządzanie punktem odcięcia (cut-off) 

 Obliczanie skoringu  

 Testy kalibracji 
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 Monitoring  

 Badanie stabilności populacji i cech  

 Analiza Vintage 

 Macierze migracji 

Za ich pomocą analityk w wygodny sposób może przeprowadzić wstępną ocenę danych, 

dokonać dyskretyzacji bądź kategoryzacji predyktorów na wcześniej zdefiniowane prze-

działy lub z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych (np. algorytm 

CHAID) oraz dokonać oceny jakości podziału i mocy predykcyjnej przekształcanej zmien-

nej na podstawie wskaźnika WoE oraz IV. 

Program umożliwia wyszukanie zestawu reguł pozwalających na identyfikację podgrup 

o wysokim prawdopodobieństwie przynależności do jednej z modelowanych klas. Proces 

identyfikacji reguł odbywa się za pomocą metody Losowy Las (Random Forest). Wybrane 

reguły możemy przedstawić w postaci drzewa decyzyjnego. Dodatkowo aplikacja pozwala 

na utworzenie rankingu interakcji pomiędzy parami zmiennych.  

W kolejnym etapie na podstawie wybranych przez użytkownika predyktorów i określonych 

parametrów skali budowany jest model scoringowy, który można następnie przekształcić 

do postaci tablicy skoringowej (scorecard). Budowa modelu skoringowego może przebie-

gać w sposób automatyczny, ale zaawansowani użytkownicy mają możliwość wyboru try-

bu eksperckiego, w którym mogą modyfikować wszystkie parametry modelu. Tablicę 

skoringową można zapisać w postaci odpowiedniego skryptu (Visual Basic, XML) oraz 

zachować w postaci dokumentu tekstowego lub arkusza Excel.  

Oprócz standardowego podejścia – budowy kart skoringowych na podstawie modelu reg-

resji logistycznej można także budować modele skoringowe typu SURVIVAL (z wyko-

rzystaniem analizy przeżycia za pomocą proporcjonalnego hazardu Coxa), które pozwalają 

nie tylko określić prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, ale również czas, 

w jakim osiągnie ono dany (krytyczny) poziom – np. kiedy dana osoba odejdzie do 

konkurencji bądź przestanie spłacać kredyt.  

Funkcjonalność w zakresie budowy tablic skoringowych uzupełniają specjalnie przygo-

towane raporty przydatne zarówno podczas budowania, strojenia jak i utrzymania tablic 

skoringowych, np. do oceny zbudowanej tablicy, do wyboru optymalnego punktu odcięcia 

a także do badania stabilności populacji.  

Ponadto na potrzeby skoringu kredytowego system zawiera moduł do analizy wniosków 

odrzuconych pozwalający na analizę wniosków odrzuconych przez bank i uwzględnienie 

ich przy budowie karty skoringowej poprzez uzupełnienie brakującej informacji o typie 

kredytu: „dobry/zły” z wykorzystaniem metod probabilistycznych. 

Zestaw Skoringowy STATISTICA został zaprojektowany jako narzędzie dla zaawanso-

wanych analityków, ale daje również możliwość obliczana skoringów dla nowych danych 

wraz z obliczaniem i odpowiednim skalowaniem wartości PD. 
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System zawiera także odrębny moduł do wyboru i zarządzania optymalnym punktem 

odcięcia. Pozwala on wskazać kilka punktów odcięcia oraz sprawdzić trafność odcięcia 

z wykorzystaniem różnych metod.  

W programie można także przeprowadzać testy kalibracyjne wykorzystywane w ocenie 

ryzyka kredytowego. Moduł służy do sprawdzania jakości przypisania PD poprzez porów-

nanie prognozy PD z realizacją. W zależności od liczności testowanej klasy ratingowej 

przeprowadzany jest test oparty na rozkładzie dwumianowym lub test oparty na rozkładzie 

normalnym. W celu wybrania właściwego testu stosowane są kryteria dotyczące liczności 

klientów w klasie ratingowej w zależności od testowanej wartości PD dla danej klasy. 

W szczególności wykorzystywane jest podejście Nadzoru Austriackiego (Österreichische 

Nationalbank, Rating Models and Validation – Guidelines on CRM). Moduł ten pozwala 

na elastyczne wprowadzanie masterskali. Zastosowano podejście traffic light approach 

pozwalające na błyskawiczną ocenę wyników. 

Zestaw Skoringowy STATISTICA zawiera także moduły do Analizy Vintage i budowy Ma-

cierzy Migracji. Pozwalają one na monitorowanie stanu portfela w kolejnych miesiącach 

oraz monitorowanie zmian liczby przeterminowanych kredytów oraz przygotowanie odpo-

wiednich raportów. Raporty w postaci tabelarycznej są uzupełnione zestawem wykresów 

pozwalających na łatwiejszy monitoring portfela kredytów i interpretację zachodzących 

zmian.  

STATISTICA Data Miner 

STATISTICA Data Miner to uniwersalne rozwiązanie analityczne łączące metody statys-

tyczne z technikami data mining. Obejmuje w szczególności kilkanaście specjalnie zapro-

jektowanych modułów data mining, dodatkowe środowisko pracy do graficznej budowy 

modeli analitycznych, narzędzia do szybkiego wdrażania modeli analitycznych (deploy-

ment), składnik IDP pozwalający na bezpośrednią pracę z bazami danych bez tworzenia ich 

lokalnych kopii. 

Specjalne środowisko graficzne tworzenia projektów analitycznych bazuje na konwencji 

przeciągnij i upuść, dzięki czemu tworzenie projektów data mining jest intuicyjne, a praca 

z systemem nie wymaga długich przygotowań. Jest on jednocześnie bardzo elastyczny 

i dostosowywalny.  

W jednym projekcie data mining można stosować różne techniki i modele. Po opracowaniu 

gotowych modeli STATISTICA Data Miner oferuje elastyczne narzędzia do wdrażania 

i stosowania modeli, zintegrowane ze środowiskiem tworzenia projektów, które umożliwia 

sterowanie przetwarzaniem danych w obiektach analizy (węzłach) za pomocą poręcznych, 

zgodnych ze standardami przemysłu informatycznego skryptów STATISTICA Visual Basic. 

Stosowanie modeli dla nowych danych jest w STATISTICA Data Miner bardzo wydajne, 

dzięki zastosowaniu przenaszalnego, bazującego na XML, języka PMML (Predictive 

Models Markup Language), który można stosować zarówno dla modeli klasyfikacyjnych, 

jak i regresyjnych.  
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STATISTICA Decisioning Platform 

STATISTICA Decisioning Platform jest rozwiązaniem pomagającym firmom sprawniej 

podejmować trafne decyzje z wykorzystaniem analizy danych. Umożliwia uwzględnienie 

modeli predykcyjnych i scenariuszy decyzyjnych w wydajnym, łatwym do zarządzania 

środowisku, w którym przetwarzanie danych reprezentowane jest graficznie przez prze-

pływ informacji (workflow). Więcej informacji można znaleźć w artykule poświęconym 

temu rozwiązaniu oraz na www.statsoft.pl/products/decisioning_platform.html. 

STATISTICA Enterprise, STATISTICA Enterprise Server 

Jest to korporacyjna wersja STATISTICA dla wymagających użytkowników. STATISTICA 

Enterprise to wieloużytkownikowa wersja systemu umożliwiająca efektywną pracę gru-

pową, automatyczne monitorowanie danych, automatyczne rozpowszechnianie danych, 

raportów oraz wyników analiz, przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji.  

Informacje o użytkownikach systemu i grupach użytkowników oraz ich uprawnieniach, 

a także definicje źródeł danych, szablony analiz i raportów są gromadzone w centralnej, 

dedykowanej bazie danych. Tu także składowane są wszelkie dodatkowe informacje o syste-

mie, dzienniki kontrolne i logi. STATISTICA Enterprise Server jest wersją systemu pracującą 

w środowisku internetowym, wykorzystującym wielowarstwową architekturę klient-serwer. 

STATISTICA Live Score 

To silnik skoringowy wchodzący w skład platformy analitycznej STATISTICA, który służy 

do wdrażania modeli opracowanych w STATISTICA Enterprise. STATISTICA Live Score 

umożliwia wydajne wyznaczanie skoringów (kredytowych, marketingowych i innych) na 

potrzeby rozmaitych zastosowań biznesowych (cross-selling, up-selling, churn, ryzyko 

kredytowe i wiele innych). Architektura systemu umożliwia wielowątkowe przetwarzanie 

danych oraz współpracę ze wszystkimi standardowymi rozwiązaniami IT. STATISTICA 

Live Score umożliwia wydajne obliczanie skoringów on-line z wykorzystaniem mecha-

nizmów WebSerwice’ów (SOAP).  
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Wysokie oceny 

Rozwiązania StatSoft są powszechnie wykorzystywane ze względu na uniwersalność 

i nowoczesność zaimplementowanych metod, łatwość ich stosowania w specjalnie zapro-

jektowanym na potrzeby analizy danych interfejsie oraz bogatym możliwościom wizuali-

zacji danych. Nasi klienci wysoko oceniają wykorzystywane przez siebie rozwiązania 

STATISTICA. Podobnie wysoko STATISTICA jest oceniana przez niezależnych ekspertów. 

Przykładowo w konkursie „Hit Roku dla Instytucji Finansowych” organizowanym corocz-

nie przez Gazetę Bankową Zestaw Skoringowy STATISTICA dwukrotnie uzyskał rekomen-

dację Gazety Bankowej jako produkt godny uwagi 
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Szkolenia StatSoft Polska 

Kursy organizowane przez StatSoft Polska przeznaczone są dla wszystkich, którzy w krót-

kim czasie chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę w zakresie przetwarzania i analizy danych 

w różnych dziedzinach i zastosowaniach oraz obsługi programów STATISTICA. Oprócz 

kursów otwartych realizujemy także szkolenia i warsztaty na zamówienie. 

Nasze kursy są szkoleniami autorskimi, dopasowanymi do polskich realiów i niezmiennie 

uzyskują wysokie oceny uczestników. Gwarancją najwyższej jakości naszych szkoleń są 

prowadzący – specjaliści w zakresie analizy danych, mający rozległe doświadczenie 

praktyczne. W ciągu kilkunastu lat przeszkoliliśmy tysiące osób na kilkuset szkoleniach. 

Kursy otwarte w Krakowie 

Kursy otwarte StatSoft Polska odbywają się w naszej pracowni szkoleniowej w Krakowie, 

w małych grupach. Lista dostępnych kursów jest stale rozszerzana – obecnie jest już ponad 

50 różnych tematów kursów do wyboru. Szczególnie polecamy szkolenia poświęcone 

wykorzystaniu metod skoringowych. 

Więcej informacji, w szczególności na bieżąco aktualizowany terminarz szkoleń otwartych 

można znaleźć na www.statsoft.pl/kursy. 

Szkolenia i warsztaty na zamówienie 

Szkolenia na zamówienie mogą zostać przeprowadzone zgodnie z naszymi standardowymi 

programami lub można je w dowolnym stopniu dopasować. Możemy też przygotować 

zupełnie nowe szkolenie, dopasowane do indywidualnych, specjalistycznych wymagań. 

Zajęcia mogą mieć formę warsztatów, w czasie których wykorzystywane są dane dostar-

czone przez uczestników szkolenia. Szkolenia na zamówienie mogą odbyć się w do-

wolnym miejscu w Polsce – w siedzibie zamawiającego, pracowni StatSoft czy innym 

miejscu. Więcej informacji, o szkoleniach można znaleźć na www.statsoft.pl/kursy. 

Usługi konsultingowe i wdrożeniowe  

StatSoft Polska oferuje również różnego rodzaju usługi związane z analizą danych, budową 

modeli, w szczególności skoringowych, i oprogramowaniem STATISTICA. Zachęcamy do 

skorzystania z doświadczenia konsultantów StatSoft Polska, specjalistów w zakresie anali-

zy danych i optymalnego wykorzystania rozwiązań STATISTICA, aby zapewnić popraw-

ność i efektywność wykonywanych analiz, powodzenie wdrożenia systemów analitycznych 

i ich zgodność z normami czy innymi wymogami itd. 

Członkowie zespołu StatSoft brali udział w projektach i przygotowywali opracowania dla 

wielu przedsiębiorstw i instytucji. Doświadczenie i rozległa wiedza konsultantów, zorien-

towanie na potrzeby klientów, terminowość i zaangażowanie analityków oraz stosowanie 

najlepszych narzędzi analitycznych to nasz sposób na powodzenie projektów i zadowolenie 

klientów. 


