
Empowered by Data. 
A partner you can trust.

Cicha 7 / 00-353 Warszawa / 780-523-526 / NIP: 9522155120
contact@amainstitute.pl 

Wykorzystaj AI 
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Jednym z najtrudniejszych wyzwań jest duża ilość spraw, wymagających zaplanowania, 
podjęcia stosownych decyzji oraz działań operacyjnych. Właściwie opracowane 
i wdrożone procesy analityczne mogą stać się fundamentem do budowy rentownej 
i etycznej firmy.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) lub modeli samouczących się (machine 
learning) wiąże się z  poniesieniem dużych nakładów finansowych, związanych 
z narzędziami informatycznymi oraz z utrzymaniem pracowników i ciągłym 
rozwojem ich kompetencji.

Firmy windykacyjne średniej wielkości z trudem pokonują te bariery, ograniczając 
tym samym swój rozwój, możliwość zwiększenia efektywności operacyjnej oraz 
budowy organizacji data-driven.

Główne wyzwania branży

AMA Institute umożliwia wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu AI lub ma-
chine learning w czasie nieprzekraczającym 3-4 miesiące. W prowadzonych projektach 
AMA Institute wykorzystuje własne narzędzia analityczno-informatyczne, dostosowane 
do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Kadra AMA Institute to doświadczeni eksperci, 
posiadający szerokie kompetencje zdobyte na rynku polskim oraz za granicą. 

Wdrożenie narzędzi AI oraz filozofii organizacji data-driven opiera się na czterech 
strategicznych filarach:

Nasze doświadczenie w branży

Dlaczego warto w to zainwestować?

A. SEGMENTACJA
B. STRATEGIE KONTAKTU
C. OPERACJONALIZACJA
D. MONITORING

MODEL
OPERACYJNY



Segmentacja dłużników została oparta 
na zaawansowanych modelach sieci 
neuronowych i  XGboost. Wykorzysta-
no również łańcuchy Markova oraz 
wartości Shapley’a  dla wyznaczenia 
optymalnych strategii z  dłużnikami. 
Operacjonalizacja odbyła się przy 
zastosowaniu własnego narzędzia 
informatycznego AMA DEN© - silnika 
decyzyjnego, wspierającego procesy 
automatycznego przetwarzania i prze-
liczania danych oraz przekierowania 

do systemów wewnętrznych wg wy-
znaczonej ścieżki kontaktu. W  ramach 
monitoringu zostały wdrożone rapor-
ty Business Intelligence w  wybranej 
przez klienta technologii.

Wymiernym wynikiem wdrożenia było 
istotne skrócenie czasu potrzebnego do 
odzyskania należności oraz jednoznaczne 
wskazanie spraw, wymagających niestandar-
dowych działań. Zaplanowano oraz wdrożo-
no procesy Champion  Challenger.

Case study

Optymalizacja strategii windykacyjnych dla wiodącej 
firmy zarządzającej wierzytelnościami.


