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Moduł ECT (Early Contract Termination) jest... 

 specjalizowanym systemem monitorowania i zarządzania stanem 

należności umów leasingowych. Moduł prowadzi automatyczną analizę wiekowej 

struktury należności, pozwalając, na podstawie tego zestawienia oraz zadanych 

warunków brzegowych, na klasyfikowanie umów jako zagrożonych, a w dalszej 

kolejności na kontakt z klientem, prowadzanie procesu negocjacji warunków 

spłaty, monitorowanie następstw czasowych zdarzeń oraz w sytuacjach 

ostatecznych, zarządzanie procesem wypowiadania umowy i przekazanie 

jej do działu windykacji. Także anulowanie rozpoczętych spraw jest wykonywane 

przez system automatycznie w procesie "lustrzanym" do przygotowania 

wypowiedzeń.  

Zarządzanie ryzykiem... 

 w firmie leasingowej oparte jest o kilka filarów. Jednym z głównych jego 

elementów jest proces szybkiego wykrywania zagrożonych umów leasingowych. 

Odpowiednio wczesna informacja o potencjalnych kłopotach klienta z terminową 

regulacją spłat jest bardzo ważna, zarówno z punktu widzenia firmy leasingowej, 

jak i jej klienta. Niejednokrotnie wcześnie wykryte problemy pozwalają na 

podjęcie stosownych działań. Nie zawsze muszą to być działania "twarde". Często w tego typu 

sytuacji istnieje szansa na renegocjację umowy, cesję czy jej wcześniejsze zakończenie. 

Wiekowa struktura... 

 należności to w sytuacji firm leasingowych, przy znacznych ilościach kontraktów 

fakturowanych cyklicznie, podstawowe narzędzie analizy. Badając zawartość tego zestawienia 

w kontekście klienta i jego umów można zbadać stan nierozliczonych rozrachunków, ich strukturę, 

liczbę, wartość i przeterminowanie. Na tej podstawie można następnie podjąć decyzję  

o rozpoczęciu działań zmierzających, 

np. do wypowiedzenia umowy. Ręczna analiza 

tego zestawienie jest bardzo żmudnym 

zajęciem. W warunkach 

typowej firmy leasingowej 

oznacza to przeglądanie 

k i l k u s e t s t r o n i c o w y c h 

wydruków. System ECT 

wykonuje tę operację 

a u t o m a t y c z n i e 

w kilkanaście minut. 

 

Wykrywanie zaległości 
odbywa się na podstawie 
analizy rozrachunków  
w zestawieniu wiekowej 
struktury należności 

Automatyzacja 
procesu wprowadzana jest 
zarówno na etapie 
przygotowania wypowiedzeń, 
jak i ich automatycznego 
anulowania, po wpłacie  
przez klienta 

Szybkość 
jest jednym z głównych atutów 
naszego rozwiązania; analiza 
portfela 10 tyś. umów trwa, 
w typowych warunkach,  
kilka minut 

Dokumentacja  
procesu podejmowanych 
działań, powiadamiania klienta, 
prowadzonej korespondencji 
jest rejestrowana bezpośrednio 
w systemie 

Procesy 
biznesowe wspierane są przez 
moduł na poziomie 
definiowalnych struktur list 
prezentacyjnych 

ECT (wypowiadanie umów) 

 Rys. Konfiguracja oraz główne okno modułu 



 

Podane znaki firmowe są własnością ich właścicieli i podane zostały tylko w celach informacyjnych  

Monitorowanie... 

 całego portfela umów leasingowych angażuje znaczne zasoby działów odpowiedzialnych 

za ten proces. Żmudne przeglądanie listy rozrachunków, zapis historii kontaktów, generacja 

i przechowywanie korespondencji, pilnowanie terminów kontaktów i kolejnych etapów 

w podejmowanych działaniach, to czynności trudno automatyzowane. Brak systemowego 

rozwiązania przekształca pracę działu monitorowania w nieustanne przeglądanie góry wydruków 

i zestawień. ETC zmienia to na kilka prostych operacji uruchamianych w przyjaznym module.  

Proces wypowiadania... 

 umowy nie rozpoczyna się natychmiast po stwierdzeniu zaległości w płatnościach klienta. 

Zwykle uruchamiana jest procedura nawiązania kontaktu z klientem, wysłania mu pisma 

informującego o zaległościach. Zdarza się, że czynności te są ponawiane. Wypowiedzenie umowy 

jest ostatecznością. Wiele firm stosuje tę formę jako dodatkowe narzędzie nacisku 

i demonstrowania klientowi, że nasza umowa traktowana jest poważnie. Życie pokazuje, że klienci 

chętniej płacą faktury firmom, które aktywnie dają do zrozumienia, że skutecznie monitorują swoje 

należności. Jednym z elementów takiej polityki jest konsekwencja i terminowość podejmowanych 

działań. Realizacja tego zadania „ręcznie”, bez specjalizowanego systemu jest wprawdzie możliwa, 

ale w zespole wieloosobowym może być naprawdę trudna. ETC administruje całym procesem, 

systemowo, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla każdej firmy leasingowej. 

Windykacja... 

 to ostateczność. Czasami inna droga 

nie skutkuje i umowa po wypowiedzeniu musi 

być przekazana do działu windykacji w celu 

odzyskania przedmiotu leasingu i/lub innych 

należności. Ten proces dzięki zastosowaniu 

ETC jest także automatyzowany. Moduł dla 

spraw o określonym statusie pozwala 

na wykonanie operacji "Przekazane 

do windykacji". Ta operacja zakłada w module windykacyjnym nową sprawę, budując ją na 

podstawie danych z ETC. Tworzone są dane bazowe, podłączenia do umowy, kontrahenta 

i przedmiotu leasingu. Pracownicy działu windykacji w swoim module otrzymują gotową listę 

spraw przekazanych do ich działu, z którą zaczynają pracować. Cały proces jest automatyczny 

i nadzorowany przez system. Zorganizowanie go w trybie przekazanie/przyjęcie dodatkowo 

uszczelnia proces. 

Wdrożenie... 

 systemu ECT w typowych warunkach zajmuje 

od 5 do 8 dni. Po zainstalowaniu modułu i uaktualnieniu 

struktury bazy danych konsultant ADS, wraz 

z administratorem merytorycznym Systemu LEO, definiują 

parametry systemowe modułu, budują strukturę drzewa 

widoków, ustalają parametry wizualizacji w wyświetlanych 

listach, definiują generowane z systemu dokumenty, pisma 

i zestawienia. Po wykonaniu testów w środowisku testowym 

konfiguracja jest przenoszona na środowisko produkcyjne 

i system jest gotowy do pracy. 
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Moduł ECT pozwala na wykonanie następujących 
operacji systemowych: 

 Automatyczne przygotowanie wypowiedzeń 

 Zatwierdzenie przygotowanych wypowiedzeń 

 Przekazanie spraw do windykacji 

 Ręczne wypowiedzenie umowy 

 Anulowanie wypowiedzenia umowy (ręczne) 

 Anulowanie wypowiedzenia umowy (automatyczne) 

 Dopisanie dodatkowej informacji opisowej do sprawy 

 Generacja wezwań do zapłaty dla umów  


