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Narzędzie do podejmowania decyzji 
biznesowych w czasie rzeczywistym, 
zbudowane w oparciu o innowacyjne 
metody analityczne.



AMA DEN© składa się z  dwóch głównych 
elementów (Serwera Apache Tomcat – za-
rządzającego pracą systemu oraz Post-
greSQL – bazy z  procedurami i  wynikami 
procesowania), posiada również możliwość 
automatycznego połączenia z  bazami ze-
wnętrznymi. 
Przetwarzanie wniosków odbywa się 
w  procesie online dla wybranej liczby 

wątków (zazwyczaj trwa 5-10 sekund, od 
momentu rejestracji do wydania reko-
mendacji). Rozpoczęcie przetwarzania 
dla danego wniosku następuje poprzez 
wywołanie zdefiniowanego procesu danej 
sprawy. Po inicjalnej konfiguracji zarzą-
dzanie silnikiem odbywa się całkowicie 
poprzez edycję struktur w  bazie danych 
w PL/SQL.

AMA DEN© jest narzędziem przeznaczonym dla każdej firmy 
niezależnie od branży. Pozwala na wdrożenie dowolnych procesów 
analitycznych, zbudowanych w oparciu o analitykę predykcyjną, 
narzędzia machine learning oraz sztuczną inteligencję.

Najważniejsze funkcjonalności AMA DEN©:
• równoległe procesowanie wielu wątków 
• deklaracja reguł w formie synchronicznej i asynchronicznej
• implementacja reguł w R lub Python
• sterowanie dowolną liczbą wątków online lub offline
• tworzenie dowolnego drzewa reguł
• tworzenie testów A/B
• wywołanie dowolnych reguł napisanych w Java

Wdrażanie nowych reguł
Wdrażanie nowych reguł jest bardzo proste, zamyka się w zaledwie dwóch krokach bezpo-
średnio na bazie PostgreSQL: pierwszy to zdefiniowanie nowej funkcji z trzema parametrami 
(id_przebiegu, id_reguły, id_procesowania), drugi to wstawienie dodatkowej reguły w tabeli 
definiującej przebieg silnika.

Zaawansowana analityka dla biznesu w prostej formie. 
Jak to działa?



AMA DEN© jest produktem zbudowanym w całości w oparciu o technologie Open 
Source: System operacyjny CentOS, Java w wersji 1.8, PostgreSQL, Apache Tomcat.

Zastosowanie AMA DEN© pozwoliło na 
implementację różnorodnych modeli 
analitycznych (były to m.in.: regresje lo-
gistyczne, proporcjonalnego hazardu, 
lasy losowe, sieci neuronowe, XGBoost, 

programowania liniowego Simpleks, sze-
regi czasowe SARIMA / GARCH, łańcuchy 
Markova i inne), wspierając w czasie rze-
czywistym zarządzanie kluczowymi pro-
cesami decyzyjnymi.

Zastosowana technologia

Case study

Dlaczego warto w to zainwestować?
AMA DEN© zostało wdrożone w kilkunastu organizacjach w różnych branżach, m.in. 
bankowej, windykacyjnej, pożyczkowej, retail/e-commerce, produkcyjnej i innych. 

Jakie możliwości daje narzędzie AMA DEN©?
• ograniczenie ryzyka kredytowego
• segmentacja spraw dłużników 
• wyznaczenie najbardziej optymalnej strategii kontaktu next-best-action
• optymalizacja i planowanie zasobów ludzkich / wyznaczenie prawdopodobieństwa 

odejścia pracowników
• optymalizacja oferty dla klienta
• optymalizacja asortymentu oraz stanów magazynowych
• optymalizacja kampanii marketingowych
• wyznaczenie optymalnej ścieżki logistycznej dla taboru samochodów transportowych 
• oraz wiele innych

Produkt cechuje się krótkim czasem wdrożenia – liczonym w tygodniach a prosta 
architektura rozwiązania gwarantuje elastyczność i możliwość wprowadzania szybkich 
zmian na środowisko produkcyjne.


