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Számlázás a Balkántól a Lajtán túlig

A Daten-Kontor Kft. (2013. április 1-jétől a T-Systems tagja)
 A Daten-Kontor Kft. (DK) megalakulása (1988) óta nagyvállalati ITmegoldások szállítója
 Fő profilja a számlázási, elszámolási, controllingrendszerek
fejlesztése, melyet kiegészített CAD-alapú nyilvántartási modulok,
illetve iktatási-dokumentumkezelési rendszerek fejlesztésével is.
 Ügyfélkörét a magyarországi nagyvállalatokról folyamatosan
kiterjesztette az államigazgatási szektorra, földrajzilag pedig Európa
több országára is.
 2011-től kezdve 100%-os tulajdonosává vált a Magyar Telekom
Nyrt.
 Az ICT-divízió konszolidálásának befejező lépéseként megszűnik
mint önálló cég, és 2013-tól a T-Systems Magyarország EADdivíziójába olvad be.

A cégünkről – http://www.dk.hu/

Számlázás a Balkántól a Lajtán túlig

Számlázási kompetenciák






1. generációs számlázórendszerek
 BSS – BBCS (Magyar Telekom)
 Kliensszerver technológia
2. generációs számlázó- és CRM-rendszerek
 TANGO – SZP .v2 (Magyar Telekom)
 ICCM .v1 (Magyar Telekom)
 Háromrétegű Java-felület
3. generációs rendszerek
– Fuel Card Billing and Clearing (MOL Group)
– BSS/ICCM .v2 frissített verziók (Magyar Telekom)
• Modern architektúra, moduláris kialakítás

1997

2002
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2010

Szerves fejlődéssel kialakult rendszerek.
Stabil rendszerszervezői és programozói tudás.
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Fuel Card Billing and Clearing (FCBC) rendszer










A MOL GROUP számára kifejlesztett retail üzemanyagkártya-számlázó és
elszámoló rendszer.
Testreszabott, egyedi megoldás – a bemutatott tudásra alapozva.
Pre- és postpaid számlázási folyamatok támogatása
A Mol-csoport által kibocsátott és külső kibocsátói (DKV, UTA Euroshell…)
kártyatranzakciók fogadása, külső elszámolások támogatása
Kedvezménymodulja minden igényt kielégít.
Tagvállalati elszámolásokhoz analitikát szolgáltat, előállítja a bizonylatokat.
Kllíringelszámolási funkciók
Integráltan működik az SAP- és Navision-, illetve a lokálisan használt ERPrendszerekkel.
Jutalékot kalkulál a kölcsönös kártyaelfogadással kapcsolatban.
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Fuel Card Billing and Clearing (FCBC) projekt



2008–2009 években zajlott az alapfejlesztés a DK szakmai irányítása alatt.
Projektcélok
 A tömeges számlázás idejének csökkentése kevesebb mint a felére (korábbi
SAP-SD rendszerrel összehasonlítva).
 Elszámolási folyamat egyszerűsítése, klíringelszámolás lehetősége.
 Az üzleti igényeket (és a kedvezménypolitikát) gyorsan követni lehessen a
rendszer paraméterezésével, esetleges továbbfejlesztésével.



A MOL GROUP mint nemzetközi multinacionális vállalat a leányvállalatai
számára olyan megoldást keresett, amely
 az adott ország törvényi előírásainak megfelelő működést biztosít,
 rugalmasan kiterjeszthető a kölcsönös kártyaelfogadás (fejlesztés nélkül).

Fő tervezési szempont a rugalmasan
paraméterezhető megoldás létrehozása volt...
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… könnyen kezelhető és
menedzselhető felülettel.

FCBC rendszer roll-out
FCBC
2013…

Paraméterezéssel bevezetett hálózatok
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Konklúzió






Az alapkomponensekből történő fejlesztés nem vett több időt, illetve
erőforrást igénybe, mint egy dobozos termék testreszabása ilyen méretű
vállalatcsoport esetén.
A fejlesztés során felmerült összes problémára választ tudott adni a szállító.
Egyszerűen kezelhető, hatékony megoldás készült.
A felhasználók és az üzemeltetők szeretik a rendszert.

Az ügyfélélmény létrejött.

Számlázás a Balkántól a Lajtán túlig… és ami utána történik

Köszönöm a figyelmet!

Most pedig lássuk a számlázási rendszerhez kapcsolható
postbilling megoldást!

Vizi Csaba – T-Systems Magyarország

Ami a számlázás után
történik…

Ami a számlázás után történik…

Kintlévőség-kezelés igényei – IQCollector
Általános igények:







Megelőzés támogatása
Eredményes tartozásrendezés
Hatékony módszerek és munkafolyamat
Automatikus, előre definiálható folyamatvezérlés, szignálás
Adatok pótlásának, pontosításának támogatása
Integráció meglévő rendszerekkel

Megelőzéstámogatási igények:




Átlagos forgalom/fogyasztás megváltozása
Szerződéses keretmegállapodások túllépése
Csalások felderítése

Kintlévőség-kezelés támogatási igényei:









Folyószámla automatikus figyelése
Csoportos levélküldés
Csoportos sms- és e-mail küldés
Folyószámlaszintű tartozásfigyelés támogatása, korosítás
Összeghatárhoz kötött felszólítás- és kintlévőség-kezelési mechanizmus
Esemény-visszacsatolás az értékesítési, CRM-rendszer felé
Feketelista kezelése
Faktoring, kintlévőség, értékesítés támogatása (külső behajtó cég), elektronikus kapcsolat a bírósági végrehajtókkal,
jogi képviselettel

Ami a számlázás után történik…

Kintlévőség-kezelési folyamat
Az ügyfél kikerül az
adósságkezelésből,
amint fizetett

Ütemezett
fizetés

Türelmi idő

IQCollector-támogatás:

Az ügyfél kikerül az
adósságkezelésből,
amint fizetett

Behajtás

Sikertelen
behajtás

Adósságkezelés

• Ügyfél-kategorizálás, kategóriák
szerinti, definiált folyamatvezérlés
•Folyamatos adósságkontroll,
folyószámla-figyelés
•Kutatási módszerek
•Virtuális keresőeszköz
•Csoportos levélküldés (sablonok)
•Sms- és e-mail küldés
•Teljes ügyféláttekintő kép
•Tárgyalási sémák
•Ügyintézői teljesítmény mérése
•Kintlévőség-kezelési statisztikák

Kutatás
•Az ügyfél
ütemezetten fizet

•Az ügyfél nem fizet
határidőre.
•A türelmi idő
ügyfélbesorolástól
függhet.
•A türelmi idő alatt már
megtörténhet a
figyelmeztető sms-ek
vagy e-mailek küldése,
de az ügyfél nincs
behajtásban még.

•Az ügyfél továbbra
sem fizetett, ezért
behajtásba kerül.
•A felszólító levelek
kiküldésre kerülnek.
•A behajtási folyamat
jogi lépései
megkezdődnek.
•Korlátozás

•Amennyiben nem volt
sikeres a behajtás, a
kintlévőség
értékesítésre, leírásra
kerül.

•Ha az ügyfél nem
elérhető, kutatási
alfolyamatba kerül át.

•Korai szakaszban
egyedi
munkafolyamat
keretében
megállapodással
bírjuk rá az ügyfelet
az adósság
rendezésére.
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Adósságkezelési módszertan
Az adósságkezelés a hatékonyságot és sikerességet növelő
módszer, az ügyfélkapcsolat fenntartásához, és nem
elvesztéséhez vezet.
Ügyfél-kategorizálás, más ügyfélnél más a hatékony kezelési
mód
 Ügyfélérték
 Ügyféltípus
 Előélet

 Tárgyalási folyamat követése, tárgyalási sémák
 Ügyfélkezelés: részletfizetés, szerződésmódosítás
 Ügyfélkeresés és -kutatás

Ami a számlázás után történik…

IQCollector felépítése
Rendszerintegráció

Üzemeltetés
és support

Rendszerbevezetés

Alaprendszerek (pl.: SAP, Libra)
Ügyfélszolg.
(CRM)

Tanácsadás
Behajtás
imódszertan
Folyamatszervezés

Számlázórendszer
(BILLING)

Iratkezelés
(DOC)

Vezetői
inf.
rendszer
(VIR)

Kutatási
módszertan

Támogató rsz.
Külső
rendszer
(KRSZ)

Integrációs réteg (SOA)

Kintlévőség-kezelés
Folyamatvezérlés,
munkakosár-kezelés

Kategorizálás
(scoring)

Oktatásutánkövetés
Sablonok
kidolgozása

Helpdesk

INTERNET
Google search/
maps

Elektronikus
tudakozók
Ingatlannyilvántartás

Levél, sms, e-mail küldés
statisztikák

Kintlévőségkezelés
adatbázis

Integrált kutatási szolgáltatás

APEH, cégnyilvántartó

GIRONET
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Általános és IQCollector működési folyamat összehasonlítása
Általános működés

IQCollector működése
15. nap

1. nap

30. nap

Felszólító
levél

60. nap

Ügyvédi
felszólítás

30. nap

Felszólító
levél

150. nap

45. nap

Ügyvédi
felszólítás

90. nap

Felszólító levél
+
Telefonos kezelés

Jó

Általános behajtás
75. nap
Ügyvédi
felszólítás

Felszólító levél
+
Telefonos kezelés

Normál

IQCollector-működés szerint:
Minősítéstől függő,
paraméterezhető lépések
Lerövidült határidők

Felszólító levél
+
Telefonos kezelés
Rossz
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Konfigurálható munkafolyamat, sablonok
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fix szövegrészek
Táblázatok
Logo-k

•
•

Csoportos
feladatok
Egyedi feladatok
Automatikus
lépések
Elágazások
Konfigurálható
döntési szabályok
Alfolyamatok
Eseményvezérelt
továbblépés (pl.
ha fizetett az
ügyfél)

Művelethez rendelhető sablonok
Beilleszthető adat tag-ek

Ami a számlázás után történik…

Munkakosár

Ami a számlázás után történik…

Ügyáttekintő képernyő

Ami a számlázás után történik…

Kutatási funkció – utcakép

Ami a számlázás után történik…

Kiknek ajánljuk?
 Azoknak, akik csökkenteni akarják kintlévőségüket,
leírandó veszteségeiket, megképzendő céltartalékukat.
 Azoknak, akik hatékonyabban akarják behajtani
követelésüket – az adósságkezelés mára már a behajtás
egy újabb lépése, ami az ügyfélkapcsolat
fenntartásához, és nem elvesztéséhez vezet!
 Azoknak, akik javítani akarják a fizetési morált.
 Azoknak, akik komplex és a teljes folyamatot lefedő,
követhető megoldást keresnek.
 Azoknak, akik tervezni akarják kintlévőségeikből befolyó
bevételeiket.

Köszönjük a figyelmet!
Ákoshegyi Miklós
akoshegyi.miklos@dk.hu
Vizi Csaba
vizi.csaba@t-systems.hu

