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Tahsilat modülünüz müşterilerinizle
etkin iletişiminizi sağlıyor mu?

Tahsilat işlemlerinizi
etkin şekilde yürütmeniz için...



V@WCOLLECTION Tahsilat Modülü

• Müşteriye çeşitli kanallardan (Telefon, Elektronik Posta,
 SMS, Posta, Sesli Yanıt Sistemi) ulaşılabilir.
• Müşteriye verilecek mesajlar müşterinin profiline,
 borç miktarına, riskine ve ürün tipine göre farklılaştırılabilir.
• Bilgi alışverişi için online servisler veya dosya transferleri kullanılabilir.
• Borcun yeniden yapılandırılmasına, takibe yönlendirilmesine göre
 aksiyonlar gerçekleştirilebilir.
• Aksiyonlar risk kaynaklarına göre farklılaştırılabilir.
• Esnek aksiyon delegasyonu yapılabilir.
• Aksiyon performans ölçümü yapılabilir. 
• Alacak takibi yönetimsel raporları alınabilir. 
• Tanımlanan A1, A2, A3 gibi farklı müşteri risk segmentasyonuna
 uygun olarak farklı iş akışları tanımlanabilir.



Temel İşlevler
Risk ve Aksiyon Düzenleme İşlemleri
Aksiyon Tanımlama, Takibi ve Yönetimi
Uyarı Bildirim Mesajı Düzenleme
Kanal Yönetimi ve Sıralaması
Borç Yapılandırma Parametreleri Düzenleme
Toplu Dosya Delegasyonu
Toplu Aksiyon Delegasyonu
Collector Yönetimi, Performans Analizi ve Takibi
Otomatik Aksiyon Gerçekleştirme
Gelişmiş Raporlama ve Loglama Sistemi



V@WCOLLECTION ile neler yapabilirsiniz?

Aksiyonlar sistemsel olarak veya manuel olarak oluşturulabilmektedir.

Müşteri, aksiyon, risk, gecikme dönemi analizleri yapılabilmektedir.

Müşteriyle yapılacak telefon görüşmelerinin ve gönderilecek mesajların zamanlaması 
parametrik olarak ayarlanmaktadır.

Müşteriye ulaşılamaması durumunda yeniden arama ve mesaj yollama organize 
edilebilmektedir.

Kredi kartları, Bireysel Krediler ve Kredili Mevduat (KRM) sistemleri ile entegre
çalışabilmektedir. Diğer risk kaynakları ile kolaylıkla entegrasyonu sağlanmaktadır.

Çağrı merkezi dışında şube, idari takip, hukuk operasyon gibi birimlere aksiyon
oluşturulabilmektedir.



Türkiye’nin BTçözümleri lideri
Cybersoft, orta ve büyük ölçekli kuruluşların çok amaçlı, çok katmanlı 
ve çok kanallı iş altyapısı gereksinimlerini yüksek teknolojiye dayalı BT 
çözümleri ile karşılamaktadır. Bu alanda özellikle büyük ölçekli 
kurumsal bilgi sistemlerinin uyarlanması konusunda ülkemizin en 
yetkin firmalarından birisi olarak tanınmaktadır. 

Cybersoft, sayıları 200’ü aşan kendi alanlarında uzman çalışanlarının
bilgi ve deneyimleri ile yüksek teknolojilerin kullanıldığı ve üretildiği,
başarı odaklı bir çalışma ortamına sahiptir. Şirket, kamu sektörüne 
yönelik bilgi teknolojileri projelerinin geliştirilmesinin yanı sıra finans 
ve reel sektör çözümlerinin üretilmesi yönünde de yoğun faaliyet 
göstermektedir.

Cybersoft Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. 
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