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VMM (Vindication Management Module)... 

 jest modułem dodatkowym systemu LEO, kompleksowo zarządzającym 

procesem odzyskiwania należności i przedmiotów leasingu. Dzięki naszej 

unikalnej technologii wizualnego budowania grafów procesu biznesowego możliwe 

jest zastosowanie modułu w szerokim zakresie działań firmy 

leasingowej i nie tylko. Elastyczność implementowania procesu biznesowego 

w module to owoc technologii AWL. Obsługiwane obszary biznesowe mogą 

rozciągać się na przestrzeni wyznaczonej z jednej strony monitorowaniem 

należności, a drugiej — przekazaniem spraw do departamentu prawnego.  

Aktywne zarządzanie... 

 procesem windykacji maksymalizuje jego skuteczność. Rozwiązania 

zaproponowane w module VMM pozwalają na precyzyjne śledzenie losów sprawy 

windykacyjnej. Możliwe jest zdefiniowanie list kontrolnych w drzewie widoków, 

podział procesu na części, adresowanie zadań związanych z modułem 

do poszczególnych pracowników działu windykacji. Dzięki zastosowanej 

strukturze modułu możliwe jest stworzenie kompletnego zestawu raportów monitorujących. 

Tak skonstruowany system „wczesnego ostrzegania” pozwala na zachowanie pełnej kontroli 

nad losem spraw windykacyjnych i maksymalne dyscyplinowanie podmiotów uczestniczących 

w procesie. 

Szybkość 
prowadzenia procesu windykacji 
jest realizowana dzięki zapisanej 
w systemie pełnej informacji 
o każdym przypadku 

Skuteczność 
działań zapewnia 
przechowywanie w systemie 
kompletnej historii działań 
związanych z każdym procesem 
windykacji 

Pewność 
procesu windykacji jest 
maksymalizowana poprzez 
znakomite wsparcie procesu 
biznesowego przez moduł VMM 

Elastyczność 
dostosowania modułu do potrzeb 
każdej firmy leasingowej 
zapewnia użyta technologia AWL 

Integracja 
z innymi modułami systemu 
LEO/FK jest zapewniona 
zarówno na poziomie procesów, 
jak i bazy danych 

VMM (moduł windykacji) 

Rys. Główne okna modułu 
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Mapowanie procesów... 

 biznesowych na system, w przypadku modułu windykacyjnego, musi być bardzo elastyczne. 

Każda firma leasingowa prowadzi proces odzyskiwania należności i przedmiotów według własnych 

procedur. Z tego względu w naszym module zastosowaliśmy innowacyjną technologię AWL. 

Jest to zestaw funkcjonalności opartych 

o wizualnie budowany graf procesów. 

Ten edytor, w połączeniu z mechanizmem 

drzewa widoków i definiowalnej struktury 

paneli wizualizacyjnych, umożliwia 

błyskawiczne odwzorowanie procesu 

biznesowego na jego reprezentację 

w systemie AWL. To pozwala zrealizować 

nawet bardzo skomplikowane procedury. 

Całość prac odbywa się w siedzibie klienta 

w trakcie parametryzacji systemu. 

Wydatnie skraca to czas potrzebny 

na wdrożenie VMM, gdyż sprowadza 

p o t r z e b ę  p r o g r a m o w a n i a , 

w większości przypadków, do minimum. 

Monitorowanie… 

 spraw windykacyjnych to bardzo 

czasochłonna i żmudna czynność. 

W naszym module większość zadań 

związanych z monitorowaniem realizowana 

jest automatycznie. Dostępne możliwości 

to między innymi: 

 Definiowalne drzewo widoków, które łatwo można skonfigurować do wyświetlania listy spraw 

wymagających interwencji. Filtracja może odbywać się według kryteriów czasowych i/lub 

następstw zdarzeń. 

 Siatka danych z funkcją grupowania i filtracji umożliwia błyskawiczne tworzenie raportów ad hoc. 

 Raporty CrystalReports, jako sprawdzone narzędzie, często służą do tworzenia list kontrolnych 

i monitorowania spraw. W systemie VMM integracja z raportami jest bardzo ścisła. Raporty mogą 

być wywoływane bezpośrednio z modułu. 

 Zastosowanie modułu harmonogramowania BPS do automatycznego tworzenia raportów 

kontrolnych i przesyłania ich bezpośrednio do osób odpowiedzialnych podnosi funkcjonalność 

naszego rozwiązania na bardzo wysoki poziom. 

 Integracja z TMS pozwala na dystrybucję zadań wewnątrz działu z zachowaniem hierarchii 

i powiadamiania o stanie realizacji zadania. 

 Wdrożenie modułu wysyłki SMS pozwala na błyskawiczne informowanie partnerów o zmianach 

zachodzących w prowadzonych sprawach windykacyjnych.s 

Dobrze skonfigurowany moduł VMM zapewnia prowadzenie spraw zgodnie z ustalonymi procedurami 

i stały nadzór nad ich przebiegiem.

Rys. Stan sprawy (WorkFlow) 
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Integracja... 

  modułu VMM ze środowiskiem LEO dokonuje się zarówno na poziomie bazy danych 

jak i na poziomie procesowym. Ścisła integracja z modułami: umów, środków trwałych, 

kontrahentów i rozrachunków sprawia, że system prezentuje bogaty zestaw danych o każdej 

sprawie, bezpośrednio w głównym oknie modułu. Minimalizuje to konieczność kontrolowania 

danych w innych modułach systemu, znacznie usprawniając pracę z VMM. Moduł windykacyjny 

w sposób naturalny integruje się z ponad dziesięcioma modułami systemu LEO i LEOFK. 

Po zainstalowaniu, staje się integralną częścią systemu. VMM może pracować zarówno 

z LEO 2, jak i z najnowszym LEO III. Po wdrożeniu systemu użytkownik ma olbrzymie 

możliwości konfiguracji systemu i dostosowywania jego struktury do swoich upodobań, 

czy zmian wynikających z potrzeb biznesowych. 

Przejrzystość... 

  procesu windykacji i wgląd w działania tych departamentów ma dla zarządów firm 

leasingowych kolosalne znaczenie. Także controling i departamenty audytu wewnętrznego dostają 

do ręki silne narzędzia kontrolne. Obszar windykacji, remarketingu, sprzedaży odzyskanych 

przedmiotów (pojazdów), to zawsze będą miejsca szczególnie wrażliwe na nieprawidłowości. 

Wdrożenie VMM pozwala działom odpowiedzialnym za te obszary należycie zaprezentować swoją 

pracę, a także łatwo udokumentować konieczność inwestycji w te struktury. Z drugiej strony 

zarząd firmy nabiera pełnego przekonania, że cały proces jest realizowany w zgodzie z ustalonymi 

procedurami. 

 

 

Lista operacji funkcyjnych modułu VMM: 
 
1. Założenie sprawy windykacyjnej. Wprowadzenie nowej sprawy windykacyjnej poprzez określenie numeru kontraktu 

oraz parametrów dotyczących zadłużenia 

2. Edycja danych opisowych. Edycja zdefiniowanych wcześniej atrybutów sprawy, np. dodawanie, zmiana lub usuwanie informacji 
opisowych. 

3. Podłączenie/Zmiana umowy NA. Podłączenie kontraktu do sprawy windykacyjnej lub zmiana kontraktu ustawionego do sprawy. 

4. Podłączenie/Zmiana kontrahenta. Podłączenie kontrahenta do sprawy windykacyjnej lub zmiana kontrahenta przypisanego 
do sprawy. 

5. Podłączenie/Zmiana agenta. Podłączenie agenta do sprawy windykacyjnej lub zmiana agenta ustawionego do sprawy. 

6. Podłączenie/Zmiana rzeczoznawcy. Podłączenie rzeczoznawcy do sprawy windykacyjnej lub zmiana rzeczoznawcy ustawionego 
do sprawy. 

7. Zmiana partnerów. Zmiana partnerów ustawionych do sprawy, np. zmiana agencji windykacyjnej.  

8. Podłączenie/Zmiana ST. Podłączenie lub zmiana środka trwałego ustawionego do sprawy. 

9. Odłączenie ST. Odłączenie środka trwałego przypisanego do wskazanej sprawy windykacyjnej.  

10. Rejestracja kosztów windykacji. Wprowadzenie do systemu faktur kosztowych związanych z daną sprawą windykacyjną.  

11. Rejestracja kosztów wyceny. Rejestracja faktur kosztowych dotyczących wyceny środka trwałego.  

12. Dołączenie dokumentu do sprawy. Rejestracja różnorodnych dokumentów do sprawy windykacyjnej.  

13. Usunięcie dokumentu od sprawy. Odłączenie od sprawy windykacyjnej zarejestrowanego dokumentu.  

14. Sprzedaż ST. Rejestracja i wygenerowanie faktury sprzedaży środka trwałego wybranego kontraktu.  

15. Generacja wezwań do zapłaty. Obliczenie aktualnego zadłużenia i wystawienie dokumentu wezwania do zapłaty.  

16. Rozliczenie umowy. Przeprowadzenie rozliczenia umowy, z możliwością wygenerowania wezwania do zapłaty i jej zamknięcie.  

17. Wartość z wyceny. Rejestracja nowej wartości środka trwałego po uprzednim przeprowadzeniu operacji wyceny ST.  

18. Zmiana statusu kontraktu. Automatyczna zmiana statusu kontraktu poprzez wybraną operację WorkFlow modułu kontraktów.  



 

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

Asseco Data Systems S.A. 

ul. 17 Stycznia 48 
02-146 Warszawa, Polska 

tel./fax: +48 (22) 646-70-12 

 

www.assecods.pl 
 

Wdrożenie... 

  systemu VMM w typowych warunkach zajmuje od 10 do 14 dni. Po zainstalowaniu 

modułu i uaktualnieniu struktury bazy danych konsultant ADS, wraz z administratorem 

merytorycznym Systemu LEO, definiują parametry systemowe modułu, budują i konfigurują 

workflow w systemie, ustalają strukturę drzewa widoków, wyznaczają parametry wizualizacji  

w wyświetlanych listach, definiują generowane z systemu dokumenty, pisma i zestawienia, tworzą 

strukturę mapowania funkcji operacyjnych na przejścia w procesie, budują zestawy kontrolerów 

danych. Następuje niezbędna konfiguracja parametrów wzorców księgowania. Po wykonaniu testów 

w środowisku testowym, konfiguracja jest przenoszona na środowisko produkcyjne i system jest 

gotowy do pracy. Szkolenie z obsługi modułu zazwyczaj sprowadza się do 2-3 całodniowych 

spotkań z użytkownikami merytorycznymi i jednego spotkania z administratorem.  
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Moduł VMM funkcjonuje w powiązaniu z wieloma modułami Sytemu LEO: 
 

 Kontrakty (kontrakt jest „elementem” sprawy windykacyjnej)  

 Środki trwałe (środek trwały jest „elementem” sprawy windykacyjnej)  

 Firmy (np. rejestracja i zmiana partnerów sprawy: kontrahenta, agenta, rzeczoznawcy)  

 Wezwania do zapłaty (poprzez generację wezwań do zapłaty)  

 Zamknięcie umowy (operacja rozliczenia i zamknięcia umowy)  

 Faktury (faktury rejestrujące koszty windykacyjne, np. wyceny ST) 

 Wypowiadanie umów (operacja przekazania sprawy do windykacji) 

 Moduł prawny (operacja przekazania sprawy do windykacji – Import sprawy windykacyjnej) 

Rys. Elementy konfiguracji 


