
 

 

 

 

EOS KSI Czechy wybrał STATISTICA do optymalizacji  

procesu odzyskiwania należności 

EOS to grupa firm windykacyjnych działających na całym świecie. Posiada 49 spółek zależnych i filii w ponad 20 

krajach z centralą w Hamburgu w Niemczech. Grupa EOS ma ponad 200.000 klientów i oferuje swoje usługi 

firmom różnej wielkości: od największych, renomowanych spółek notowanych na giełdach aż po średnie 

i małe przedsiębiorstwa. EOS oferuje spersonalizowane usługi m.in. dla firm ubezpieczeniowych, banków, 

emitentów kart kredytowych, firm leasingowych, instytucji użyteczności publicznej, przedsiębiorstw 

przemysłowych i handlowych, wydawców i firm przewozowych. EOS jest jedną z wiodących firm 

windykacyjnych w Czechach, a głównymi obszarami jej działalności są windykacja oraz zakup wierzytelności. 

 

Wymagania 

Czeskie biuro EOS poszukiwało przyjaznego użytkownikowi rozwiązania, który przeprowadzałoby „scoring” 

należności – innymi słowy narzędzia oceniającego sukces każdego etapu odzyskiwania należności. Narzędzie 

powinno obsłużyć wewnętrzne procesy podejmowania decyzji, na przykład czy decydować się na wniesienie 

sprawy przeciwko dłużnikowi do sądu, czy odzyskać wierzytelność na określonym etapie procesu czy też 

ominąć pewien etap itd. Wymaga to zaawansowanego narzędzia do modelowania umożliwiającego 

automatyzację wymaganych procesów w dogodny i zgodny z oczekiwaniami firmy sposób. Narzędzie to 

powinno być szybkie, efektywne i powinno znacząco zmniejszać nakład pracy. EOS uznał, że wszystkie te 

wymagania są spełnione przez oprogramowanie STATISTICA. Oprogramowanie dostarczone przez biuro 

StatSoft to odpowiednie rozwiązanie ze względu na połączenie przyjaznego dla użytkownika środowiska, 

kosztu nabycia oraz łatwej implementacji w istniejących już systemach informatycznych. 

 

Jak pomaga STATISTICA 

Dla uzyskania maksymalnej wydajności oraz skutecznego odzyskiwania należności oddział grupy EOS 

w Czechach, EOS KSI Česká Rrpublika, s.r.o., używał stworzonego przez siebie oprogramowania, które 

dotychczas spełniało oczekiwania firmy. Jednakże ze względu na inicjatywy mające na celu poprawę 

efektywności działań i zwiększenie ilości odzyskiwanych należności firma postanowiła rozbudować istniejący 

system poprzez dodanie narzędzi oceniających jakość poszczególnych etapów windykacji na podstawie danych 

zgromadzonych w wewnętrznej bazie danych.  

Częścią implementacji rozwiązania było szkolenie użytkowników wraz z późniejszym stworzeniem pierwszego 

modelu data mining. 



 

 

Rezultat 

STATISTICA jest obecnie używana jako narzędzie oceniające prawdopodobieństwo odzyskania należności dla 

poszczególnych klientów EOS. Proces zaczyna się od przygotowania danych takich jak typ klienta, rodzaj 

należności, dłużnik, region oraz informacje o dotychczasowych kontaktach. Następnie oprogramowanie 

automatycznie przelicza modele na podstawie tych danych i pomaga zdecydować co zrobić z każdą 

należnością, na przykład jaki jest najlepszy sposób kontaktu z dłużnikiem. Ogólne prawdopodobieństwo, że 

dana należność zostanie odzyskana jest również ważne. STATISTICA usprawniła proces odzyskiwania 

należności, nie tylko poprzez scoring windykacyjny, ale również poprzez odkrywanie nowych zależności 

w procesie, co pozwoliło wzbogacić wiedzę przedsiębiorstwa o nowe reguły biznesowe. 

 

 

„Współpraca z dostawcą była, i ciągle jest, na wysokim poziomie i spełnia nasze oczekiwania” – Call Center 

Manager, Ivan Fibir. „Jedną z najważniejszych dla nas rzeczy był wybór odpowiednich danych, aby otrzymać 

wszystkie wymagane informacje. StatSoft pomógł nam w tym procesie – dla nas nowym i wymagającym – 

poprzez zaproponowanie koniecznych i odpowiednich struktur danych oraz swoją wiedzę statystyczną”. 

 

„Wsparcie udzielane przez StatSoft było również doskonałe, tak więc możemy szczerze powiedzieć, że 

jesteśmy zadowoleni. Chciałbym ponadto podkreślić, że jednym z najważniejszych czynników decydujących 

o wyborze dostawcy było indywidualne podejście, co odgrywa bardzo znaczącą rolę w wyborze firmy, z którą 

chcemy współpracować w dłuższym okresie”. 

 

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika środowisku, możliwości łatwego i szybkiego scoringu należności oraz 

raportowaniu, STATISTICA spełnia wszystkie potrzeby EOS KSI. 


