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DebTech nastupuje!  

Pohledávky vymáhá umělá 

inteligence 



DebTech pomáhá 

předcházet exekucím 
Moderní výpočetní technika posouvá hranice nemožného i v inkasních procesech. 

Na inkaso pohledávek se dnes využívají výpočetní technologie schopné strojového učení s prvky umělé 

inteligence. Rozpoznávají a klasifikují texty, obrazy, řeč i zvuky. Provádějí pokročilé analýzy dat a složitými 

statistickými modely vyhodnocují v reálném čase hodnoty a jevy. Na základě identifikovaných vzorců a 

dílčích výsledků dynamicky proměňují své algoritmy. Dosahují tak výsledků, kterých člověk není schopen 

ani při sebevětší snaze. 



Nejlepší řešení všech 

exekucí 
Nejlepším řešením exekucí je exekuce nemít!  

Vyřešení pohledávky mimosoudní cestou je nejméně nákladné jak pro dlužníka, tak pro věřitele i 

společnost, protože odpadají všechny negativní důsledky, které exekuce působí.  



Jak předejít exekuci? 

Najít dlužníka 

Navázat dialog 

Nabídnout řešení dluhu 

Ovšem úspěšně je splnit, není vůbec jednoduché.  

Proto na pomoc nastupuje DebThor®! 

Aby pohledávka neskončila jako exekuce, je potřeba udělat tři zdánlivě 

jednoduché kroky: 



Unikátní automatizovaný ICT systém na inkaso pohledávek s pokročilou analýzou dat, 

schopností strojového učení a s prvky umělé inteligence.  

 Nastavuje a řídí celý inkasní proces, 

 využívá interní data, otevřené zdroje veřejně dostupných informací, sociální sítě a sociodemografická data,  

 dohledává kontakty, 

 ověřuje bonitu a kredibilitu, 

 segmentuje pohledávky,  

 prediktivní analýzou stanoví úspěšnost vymožení a vyřadí beznadějné případy, 

 navrhne způsob a formu inkasního procesu, 

 eliminuje reputační rizika aktivním monitoringem souvisejících informací, 

 v real-time režimu reaguje na změny, na základě výsledků z předchozích kroků koriguje formy a obsahy inkasa 

pro zvýšení šancí na účinné vymožení pohledávky. 

Přichází DebThor®  



Z pohledu právníka 
DebThor® splňuje požadavky všech právních norem na ochranu osobních dat a elektronickou 

komunikaci.  

 

Systém je maximálně zabezpečen proti úniku dat a obsluhující pracovníci jsou náležitě 

proškolováni.  

 

Okamžitým vložením legislativních změn do procesů odpadá riziko možnosti lidské chyby. 

 



Výnosy versus náklady 

Mínusy 

Vyšší vstupní investice na pořízení a implementaci 

systému než u běžných informačních databází, 

vyšší nároky na kvalifikovanost obsluhy. 

  

Cesta DebTechu je proces průběžných změn a inovací.  

Plusy 

Automatické nastavení workflow a management inkasních 

procesů v reálném čase, 

vysoká úspěšnost dohledání dlužníků, 

dokonalá segmentace dlužníků, 

variabilní reporting jakékoliv fáze procesu inkasa, 

snížení kreditních rizik. 

 



Překračujeme očekávání našich klientů už dlouhá léta a právem získáváme ta nejlepší hodnocení efektivity.  

Neváhejte se obrátit na náš profesionální tým! 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Řešíme finanční problémy běžných lidí i velkých společností. Rozumíme jejich 

potřebám a jsme připraveni nabídnout efektivní a moderní nástroje k řešení 

jejich potíží. Za pomoci nejnovější technologie nastolujeme rovnováhu 

ve světě financí. Jsme DebTech Leader. 

ČLEN SKUPINY MBA CONSULT 


