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Kształtowanie inteligentnych łańcuchów dostarczania produktów - łączenie 
dostawców, pośredników, odbiorców/konsumentów

Sieci powiązań, zdecydowanie bardziej wydajna i elastyczna

Dzięki temu uzyskujemy zintegrowanie w stopniu do tej pory nierealnym

Dostawcy poszczególnych produktów, komunikujących się między sobą, z 
produktami, komponentami i odbiorcami

Gospodarka 4.0

Bank

Pośrednik

Klient

Klient

Dostawca produktu 
komplementarnego
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Bank ze swojej natury jest bardzo złożonym przedsiębiorstwem dotyczy to zarówno 
złożoności produktów oraz wielości linii biznesowych.

Złożoność ta potęguje szanse i wyzwania w dobie gospodarki 4.0: 

• Konieczność ciągłego i dynamicznego dostosowywania produktów
• Ciągła modyfikacja procesów
• Integracja procesów z otoczeniem
• Konieczność ciągłego i dynamicznego oceniania otoczenia w tym rynku i klientów
• Dostosowywanie produktów do klientów - personalizacja
• Ogromne wolumeny danych
• Zmienność struktur danych
• Przetwarzanie danych nieustrukturyzowanych

Szanse i wyzwania
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• Łatwość pozyskania danych, złożoność ich właściwego przetworzenia
• Wolumeny danych przekraczające możliwości analityczne zespołów ludzkich
• Nowe rodzaje i źródła danych
• Dane nieustrukturyzowane, trudne w analizie i obróbce
• Duże ilości źródeł danych zarówno w organizacji jak i poza organizacją 

Szanse i wyzwania

Własne 
systemy 
Banku

Systemy 
pośredników

Systemy 
klientów

Systemy 
dostawców 

usług
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• Kompleksowa i wiarygodna informacja w czasie rzeczywistym
• Automatyzacja wnioskowania
• Elastyczne integrowanie źródeł danych
• Inteligentna agregacja i wskaźniki
• Uproszczenie operacji z danymi

Rozwiązania
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Różnorodne źródła danych

Dynamiczna analiza efektywności 
procesów 

Identyfikacja 
leada Ofertowanie Sprzedaż i 

dostarczenie Obsługa

Sieci 
społecznościowe Portale Usługi 

mobilne
systemy 

komunikacyjne

Systemy 
transakcyjne 

Banku

Systemy 
transakcyjne 

partnerów

Systemy 
instytucji 

publicznych
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Mapowanie na proces

Dynamiczna analiza efektywności 
procesów 

Identyfikacja 
leada Ofertowanie Sprzedaż i 

dostarczenie Obsługa

Sieci 
społecznościowe Portale Usługi 

mobilne
systemy 

komunikacyjne

Systemy 
transakcyjne 

Banku

Systemy 
transakcyjne 

partnerów

Systemy 
instytucji 

publicznych

Rozwiązanie analityczne

Konfiguracja 
produktu
Analiza leada
Analiza rynku
Ocena 
efektywności
Churn rate









Efektywność 
ofertowania
Efektywność 
kanału
Efektywność 
oddziału
Scoring
Konfiguracja 
produktu










Rentowność
Koszty
Scoring
Analizy 
crosseling
Wczesne 
ostrzegnie








Wczesne 
ostrzegnie
Analizy 
dosprzedaży
Koszty
Zadowolenie
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Dynamicznie zmienne perspektywy

Dynamiczna analiza efektywności 
procesów 

• Zmiana zakresu danych
• Zmiana zakresu źródeł danych
• Modyfikacja struktur analitycznych
• Przebudowa perspektyw

Brak konieczności udziału personelu 
IT

Identyfikacja 
leada Ofertowanie Sprzedaż i 

dostarczenie Obsługa

Sieci 
społecznościowe Portale Usługi 

mobilne
systemy 

komunikacyjne

Systemy 
transakcyjne 

Banku

Systemy 
transakcyjne 

partnerów

Systemy 
instytucji 

publicznych

Rozwiązanie analityczne

Zarządzanie 
produktem Ryzyko Budżet
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Przetwarzanie danych nieustrukturyzowanych

Inteligentna automatyzacja decyzji i oceny 
klienta

J ę zyk naturalny 
(listy, chat)

Dane bez warstwy 
metadanych

Obrazy

.....

Rozwiązania 
sztucznej 

inteligencji

Zidentyfikowane 
zależności

Ostrzeżenia/
ryzyka

Leady

W skazówki dla 
parametrów 
produktów

W skazówki dla 
parametrów 

procesów
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Proaktywne identyfikowanie zagrożeń

Inteligentna automatyzacja decyzji i oceny 
klienta

Zapytania klienta

Dane od 
partnerów

Sytuacja 
kontrahentów 

klienta

Aktywność klienta

Rozwiązania 
sztucznej 

inteligencji

Ryzyka 
wypłacalności

Ryzyka utraty 
klienta

Aktywność Banku 
wobec klienta
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Adaptacyjna modyfikacja automatycznych modeli decyzyjnych

Inteligentna automatyzacja decyzji i oceny 
klienta

Zapytanie ofertowe
Negatywna 

decyzja 
automatyczna

Pozytywne 
przełamanie decyzji

Analiza przełamańModyfikacja automatu 
decyzyjnego

Rozwiązanie sztucznej inteligencji

Automat decyzyjny
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Zapraszamy do współpracy


