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Intelli SynCHORDIA Debt Management 
& Recovery solution 

Με βάση τη σύγχρονη προσέγγιση που επιβάλλει δυναµικές σχέσεις µε την πελατειακή βάση, η λύση 
«SynCHORDIA Debt Management & Recovery» αποτελεί την κορυφαία επιλογή για τη στρατηγική συλλογής του 
χρέους, τη διαδικασία ανάκτησής του, τη διασφάλιση των εσόδων και την εξάλειψη των σχετικών διαρροών.

Η 
λύση της Intelli χαρακτηρίζεται από καινοτόµες τεχνικές, πα-

ρέχοντας σε τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, χρηµατοπιστωτι-

κά ιδρύµατα, κυβερνητικές υπηρεσίες και αλυσίδες λιανι-

κής πώλησης µια εφαρµογή, η οποία έχει σχεδιαστεί για δυναµική 

διαχείριση των οφειλετών, σύµφωνα µε ροές εργασίας και επιχει-

ρηµατικούς κανόνες. Η πελατοκεντρική προσέγγιση της εφαρµογής 

επιτυγχάνει να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσµατι-

κότητα µιας επιχείρησης, καθώς επίσης να ανταποκρίνεται εύκολα 

και γρήγορα στις µεταβαλλόµενες συνθήκες.

Λειτουργικές 
Προδιαγραφές
Η λύση «SynCHOR-

DIA Debt Manage-

ment & Recovery» 

αυτοµατοποιεί και 

ελέγχει τη διαδικα-

σία συλλογής και 

διαχείρισης χρέους, 

από το στάδιο pre-collections έως τη δικαστική προσφυγή και προ-

σφέρει ένα σύνολο δυνατοτήτων όπως: • Σχεδιασµός και Υλοποίηση 

Στρατηγικής: Η εφαρµογή παρέχει ένα σύγχρονο εργαλείο ανάπτυ-

ξης στρατηγικής, µέσα από ένα εύχρηστο και µοντέρνο περιβάλλον 

χρήσης, το οποίο επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή κανόνων µε ταξι-

νόµηση ανά περιπτώσεις και καθορισµό διαφορετικών σεναρίων. • 

Καθορισµός Δυναµικών Ουρών µε βάση τη θεωρία των Dictates: Η 

έννοια και η χρήση των Dictates, στηριζόµενη στη θεωρία γράφων, 

επιτρέπει την οµαδοποίηση παρόµοιων περιπτώσεων πελατών σε 

ουρές, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του χρέους. • 

Δυναµική Επικοινωνία σε πραγµατικό χρόνο: Η εφαρµογή ενοποι-

είται µε την υπάρχουσα υποδοµή, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική 

SOA, προκειµένου να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδοµένων, επι-

χειρηµατικών κανόνων, διαδικασιών και λειτουργιών σε κανάλια. • 

Διαχωρισµός Πελατολογίου: Το πελατολόγιο διαχωρίζεται είτε βά-

ση στοιχείων που προέρχονται από τρίτα συστήµατα (CRM), είτε βά-

ση οικονοµικών ή στατιστικών δεδοµένων, ώστε να εφαρµοστεί η 

βέλτιστη στρατηγική αντιµετώπισης του χρέους. • Αυτοµατισµοί Ρο-

ών Εργασίας: Προσφέρονται πλήρως διαµορφώσιµες ροές εργασί-

ας που εφαρµόζονται σε ενέργειες όπως Follow-Up, Δικαστική Δι-

αµάχη, Υπόσχεση Πληρωµής κ.λπ., µε αποτέλεσµα ακόµα και την 

πλήρη αυτοµατοποίηση της διαδικασίας. • Νοµική Διαχείριση: Η 

εφαρµογή προσφέρει εύκολη παρακολούθηση και διαχείριση των 

νοµικών υποθέσεων και ενεργειών (εξώδικες ειδοποιήσεις, εντο-

λές πληρωµής, αγωγές και δηµοπρασίες). • Follow Up: Συγκεκριµέ-

νες περιπτώσεις διανέµονται στους χρήστες για να τις διαχειριστούν 

αναλόγως, είτε εκδίδοντας απόδειξη πληρωµής, είτε αποσπώντας 

υπόσχεση πληρωµής, είτε διαβιβάζοντας την σε κάποιον άλλο, εί-

τε ξεκινώντας τη δικαστική διαδικασία. • Ειδοποιήσεις: Με αυτοµα-

τοποιηµένο τρόπο, δηµιουργούνται και αποστέλλονται γράµµατα, 

SMS, emails και άλλες ειδοποιήσεις. • Βαθµολόγηση και Αξιολό-

γηση Κινδύνου: Με τη διατήρηση µηχανισµού logging και τη µελέ-

τη των αποτελεσµάτων του, η εφαρµογή δηµιουργεί βαθµολογίες 

και τάσεις πληρωµής των οφειλετών, αξιολογεί τη συνέπεια του πε-

λάτη και δίνει πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία για ανακτήσεις δεδο-

µένων και συγκρίσεις. • Αναφορές: Παρέχεται ένας πλήρης κύκλος 

αναφορών και εκθέσεων (ηµερησίως, εβδοµαδιαίως και µηνιαίως) 

που συµπεριλαµβάνει µε λεπτοµέρεια την αποτελεσµατικότητα στη 

διαχείριση του χρέους και τον πλήρη κύκλο συλλογής, διευκολύνο-

ντας έτσι τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αποτελέσµατα
Από τις µέχρι τώρα εγκαταστάσεις, έχουν προέλθει τα παρακά-

τω αποτελέσµατα µέσα από τη χρήση του «SynCHORDIA Debt 

Management & Recovery» • Μείωση Συνολικού Κόστους Διαχείρι-

σης Χρέους κατά 25%-40%. • Αύξηση του αριθµού των πληρωµών 

που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας κατά 66%. • Μείωση του αριθµού των ληξιπρόθεσµων 

οφειλών κατά 57%. • Μείωση του αριθµού των διαγραφών και διαρ-

ροών του χρέους µέχρι και 5%. • Μείωση του λειτουργικού κόστους 

των Call Centers κατά 20%. • Αφαίρεση Συντηρήσεων παλιών ανα-

ποτελεσµατικών µεθόδων και εφαρµογών. • Αύξηση αποτελεσµατι-

κότητας του κύκλου συλλογής χρέους. • Βελτίωση Εξυπηρέτησης 

και Διατήρηση Πελατών .
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netweek: Πείτε µας δύο λόγια για την 
Intelli
Ηλίας Κωτσός: O όµιλος εταιρειών Intel-
li δραστηριοποιείται στην παροχή υπη-
ρεσιών Πληροφορικής, προσφέροντας 
ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικού πρω-
τίστως για το χρηµατοοικονοµικό και τη-
λεπικοινωνιακό τοµέα, µε παρουσία στη 
γεωγραφική περιοχή της Νοτιανατολικής 
Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, 
αξιοποιώντας θυγατρικές εταιρίες σε Κύ-
προ, Σερβία, Αίγυπτο, Τουρκία και Ηνωµέ-
να Αραβικά Εµιράτα. 
Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ portfolio λύ-
σεων λογισµικού που έχει αναπτύξει η ίδια 
ή αντιπροσωπεύει στις αγορές στις οποί-
ες κινείται, σε συνεργασία µε πολύ µεγά-
λες εταιρείες λογισµικού παγκοσµίως. Δι-
αθέτει υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και 
στελεχώνεται από επιστήµονες µε εκτενή 
πείρα στην ελληνική και διεθνή αγορά, αλ-
λά και συσσωρευµένη εργασιακή εµπει-
ρία στις µεγαλύτερες πολυεθνικές εται-
ρείες. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της 
εταιρείας βρίσκεται η προώθηση της τε-
χνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ίδια µέ-
σα από την ολοκληρωµένη σουίτα προ-
ϊόντων Synchordia Business suite, της 
οποίας βασικό συστατικό και η λύση Debt 
Management & Recovery.

nw: Ποιες είναι οι εξελίξεις που βλέπετε 
στο χώρο του Debt Collections;
Η. Κωτσός: Στην έντονα ανταγωνιστική 
σηµερινή αγορά, η χρήση µιας σύγχρο-
νης πλατφόρµας Διαχείρισης Εισπράξεων 
(Collections Management) θεωρείται ότι 
εξασφαλίζει σηµαντικό πλεονέκτηµα σε 
επιχειρήσεις κάθε κλάδου, επιτρέποντας 
τον έλεγχο των πιστώσεων, τη βελτίωση 
των σχέσεων µε τους πελάτες, την αυξη-
µένη θετική έκβαση στη διαχείριση ληξι-
πρόθεσµων οφειλών και τα ποσοστά επι-
τυχούς τακτοποίησής τους. Παλαιότερα, η 
διαχείριση αντίστοιχων απαιτήσεων γινό-
ταν από τα τµήµατα λογιστηρίου, εξυπηρέ-
τησης πελατών ή ακόµα και εξειδικευµένα 

τµήµατα διαχείρισης εισπράξεων, συνή-
θως µε τη χρήση λιστών και άλλων µεθό-
δων που δεν εξασφάλιζαν τον βέλτιστο χει-
ρισµό των σχετικών υποθέσεων. Σήµερα, 
οι παράµετροι για την επιτυχή διαχείριση 
εισπράξεων έχουν αυξηθεί και απαιτούν 
µείωση της επισφάλειας (µέσω credit risk 
µεθοδολογιών), µείωση του συνολικού 
κόστους διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα του 
οργανισµού (οικονοµικό τµήµα, customer 
care, risk), καλύτερη πρόβλεψη και προ-
γραµµατισµό των πληρωµών, χωρίς όµως 
να διαταράσσεται η συνολική σχέση µε 
τον πελάτη. Η αναγκαιότητα ενός σύγχρο-
νου συστήµατος Debt Management, νοµί-
ζω διαφαίνεται από δύο βασικά στατιστικά 
στοιχεία πρόσφατης έρευνας (Marketdata 
Enterprises, Inc.), σύµφωνα µε τα οποία:
Σε παγκόσµιο επίπεδο, το µέγεθος της αγο-
ράς Debt Collections ξεπερνά τα $15 δις. 
και ιδιαίτερα για την περιοχή της Νοτιο-
Ανατολικής Ευρώπης που κινείται η εται-
ρείαµας υπάρχει µια ετήσια αύξηση της τά-
ξης του 4%. Στις τρεις πρώτες θέσεις των 
παραπόνων των πελατών βρίσκονται αυτά 
που σχετίζονται µε την επικοινωνία του πε-
λάτη για οικονοµικές απαιτήσεις. 
Από τα παραπάνω είναι νοµίζω προφανές 
ότι µια σύγχρονη Debt Management στρα-
τηγική και υλοποίηση πρέπει πλέον να 
αντιµετωπίζει όχι µόνο τη διαχείριση της 
οφειλής αλλά και τη διατήρηση της πελα-
τειακής σχέσης µε τον τελικό πελάτη. 

nw: Πως ανταποκρίνεται σε αυτές τις συν-
θήκες η λύση της Intelli µε το Synchordia 
Debt Management & Recovery; 
Η. Κωτσός: Το Synchordia Debt Manage-
ment & Recovery έχει συµπληρώσει πέ-
ντε χρόνια ζωής και πλέον θεωρείται ένα 
από τα κορυφαία προϊόντα στο χώρο Debt 
Collections, µε επιτυχείς υλοποιήσεις σε 
κορυφαίους οργανισµούς και οµίλους εται-
ρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό. Διαθέτει ειδικές εκδόσεις για τρεις 
κάθετες αγορές: Τραπεζικού τοµέα, Ασφα-
λιστικού τοµέα και της αγοράς των Τηλεπι-

κοινωνιών. Προσφέρει ένα πλήρες σύνο-
λο λειτουργιών έτοιµο να ικανοποιήσει και 
τον πιο απαιτητικό πελάτη, καθώς και εν-
σωµατωµένες βέλτιστες πρακτικές οι οποί-
ες έχουν ήδη υιοθετηθεί επιτυχώς από µε-
γάλους οργανισµούς σε συγκεκριµένες 
αγορές. Περιέχει ολοκληρωµένα modules 
τα οποία µπορούν να επιλεγούν από τον 
εκάστοτε πελάτη σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του, όπως dunning process, customer 
segmentation & manipulation, Credit 
Scoring, behavioral payment patterns, 
κύκλωµα διακανονισµών και τοκοφορί-
ας, MIS/Reporting & Business Dashboard, 
Legal management και αυτόµατη δια-
σύνδεση µε όλα τα γνωστά Core Banking, 
Billing και Call Center συστήµατα. Δύο ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά που το κάνουν να 
διαφοροποιείται από τον ανταγωνισµό εί-
ναι η χρήση σύγχρονων real-time buckets 
και η δυνατότητα επεξεργασίας µεγάλου 
όγκου δεδοµένων σε εξαιρετικά σύντοµο 
χρονικό διάστηµα, στοιχείο που έχει έρθει 
ως αποτέλεσµα της υλοποίησης σε µεγά-
λους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς, 
που έτσι και αλλιώς διαθέτουν τον µεγαλύ-
τερο όγκο δεδοµένων σε σχέση µε άλλες 
κάθετες αγορές.
Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφερθού-
µε στα σηµαντικά επιχειρηµατικά πλεο-
νεκτήµατα της λύσης, αφού µέχρι σήµερα 
έχουµε καταφέρει στις υλοποιήσεις µας να 
επιτύχουµε µέχρι και 5% µείωση των δια-
γραφών και διαρροών του χρέους, 57% 
µείωση του αριθµού των ληξιπρόθεσµων 
οφειλών και αύξηση του αριθµού των πλη-
ρωµών που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτε-
ρα από την ηµεροµηνία λήξης κατά 66%, 
καθώς και 20% µείωση του συνολικού λει-
τουργικού κόστους των εµπλεκόµενων 
call centers των οργανισµών.

Τα συστατικά ενός σύγχρονου συστήµατος Debt Management 
Ο Ηλίας Κωτσός, Business Development Manager της Intelli, µιλάει στο netweek για τη 
σύγχρονη στρατηγική Debt Management και το σηµαντικό ρόλο που παίζει στην υλοποίηση 
αυτής της στρατηγικής η λύση «Debt Management & Recovery» της ολοκληρωµένης σουίτας 
προϊόντων «SynCHORDIA» της Intelli.

Intelli Solutions
Ελ. Βενιζέλου 46, 17676, Καλλιθέα

T: +30 210 9570983, F: +30 210 9570477
E: info@intelli-corp.com W: www.intelli-corp.com 

Ηλίας Κωτσός, Business 
Development Manager


