
Limit kupiecki – automatyzacja 
procesu



eLimit software to rozwiązanie do 
kompleksowego zarządzania relacją z 
kontrahentem, bieżącej analizy KYC i 
kwartalnego nadzoru nad pozycją 
płynnościową klienta.

Do czego służy system?



Mitygacja ryzyk przez eLimit

Z perspektywy klienta:

• brak kompleksowych narzędzi do zarządzania relacją z 
kontrahentem

• manualny proces

• brak automatyzacji

• brak właściwej oceny ryzyka kredytowego

• brak narzędzi do analizy płynnościowej i całej ekspozycji

• koszt oceny zdolności kredytowej

• różnorodność wskaźników płynnościowych i scoringowych

• problemy z matchowaniem płatności z wystawionymi fakturami

• brak narzędzi do miękkiej windykacji

• brak modułu raportowego.

Z perspektywy kontrahenta:

• brak widocznej ekspozycji

• problemy z matchowaniem płatności

• przyznana linia kredytowa i brak możliwości jej zwiększenia

• Niedocenianie schematu płatności

• brak przypomnień o spłacie.



Jedno narzędzie - wiele możliwości:

Moduł KYC

Monitoring powiązań kapitałowych i wszelkich 
danych kontrahenta

Prezentacja historii płatności i 
trendów

Wieloetapowy proces akceptacji nowego 
kontrahenta (bezpieczeństwo –
compliance – finanse)

Analiza płynnościowa

Kwartalna ocena scoringowa

Moduł powiadomień

Biały wywiad



Podstawowe funkcjonalności

Nasz system to:

eKYC Scoring płynnościowy Raportowanie i automatyzacja

Założenia systemu to pełna automatyzacja tych procesów. Wszystko odbywa się systemowo.



eKYC

Status klienta w wywiadowniach: 
Automatyczne sprawdzenie wiarygodności 
kontrahenta w wywiadowniach rządowych
i komercyjnych.
Bieżący monitoring tych danych, zapis zmian, moduł 
powiadomień.

Biały wywiad: 
Wykorzystanie rozwiązań informatycznych do 
pozyskania informacji o ludziach i firmach.
Automatyczna analiza ekspozycji czy tez analiza 
sentymentu.



Rating płynnościowy

Ocena płynnościowa opiera się na:

• informacjach finansowych i wskaźnikach
• trendach w płatnościach
• czasie współpracy
• poziomie zabezpieczeń
• rodzaju działalności
• branży.

W trakcie wdrożenia istnieje możliwość wyboru 
obliczania wskaźników algorytmicznych lub opartych 
na uczeniu maszynowym. Wskaźniki są 
automatycznie aktualizowane, gdy tylko dostępne są 
nowe dane.



Monitoring płatności

Ten moduł systemu zawiera:

• Import plików w wielu formatach - XML, JSON I również TIFF, JPEG i PDF pliki z obrazem faktury.

• W pełni kontekstowy podsystem OCR do rozpoznawania faktur.

• Import wyciągów bankowych poprzez import plików we wszystkich głównych formatach lub poprzez integrację API 
z wiodącymi bankami.

• W pełni automatyczne kojarzenie otwartych faktur w płatnościach, w tym:

• jedna faktura – jeden scenariusz płatności

• jedna faktura – wiele scenariuszy płatności

• wiele faktur zgrupowanych razem – wiele płatności zgrupowanych razem w scenariusze

• dynamiczne naliczanie odsetek i opłat

• najwyższa na rynku dokładność dopasowania.

• Moduł ręcznego dopasowywania wyjątków.

• W pełni konfigurowalne reguły w dopasowanym silniku.



Moduł raportów i powiadomień

Narzędzie wyposażone jest w wysoce konfigurowalny moduł powiadomień i system raportów:

Powiadomienia:

• Notyfikacja wszelkich zmian po 
stronie kontrahenta.

• Powiadomienia o wykorzystaniu 
dostępnego limitu.

• Powiadomienia o zmianie grade’u 
dla klienta.

• I wiele innych.

Raporty:

• Możliwość tworzenia w pełni 
konfigurowalnych raportów 
dotyczących statusów 
klientów, ekspozycji, 
przeterminowań, otwartych 
faktur, zmian właścicielskich 
itp.



Obecnie na rynku nie ma gotowych i kompleksowych rozwiązań analizujących pozycję 
kontrahenta w szerokim aspekcie danych: bezpieczeństwo, płynność, płatności, 
scoring kredytowy.

Przykład :

Bisnode - niedawno przejęty przez D&B, łączy doświadczenie wiodących firm 
konsultingowych na rynku amerykańskim i europejskim. Firma oferuje doradztwo 
i doradztwo decyzyjne w zakresie marketingu i kredytowania wyłącznie poprzez 
statyczne raportowanie lub dostęp do swojej platformy.

Agencje ratingowe i ratingi agencji ratingowych obligacji – takich jak Moody’s, S&P, 
Fitch czy Credit Risk Monitor – publikują ratingi kredytowe po udostępnieniu nowych 
sprawozdań – ograniczone tylko do spółek publicznych.

Konkurencja



Wizualizacja systemu



W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do 
kontaktu:

www.esourcing.pl/

eSourcing S.A.

ul. Wł. Żeleńskiego 103

31-353 Kraków, Poland

Kontakt

konrad.grajeta@esourcing.pl


