
Delta M. Collection -

програмний комплекс для 

автоматизації Ваших 

процесів стягнення



Група компаній DELTA M – це:

Більш ніж десятирічний досвід надання професійних послуг з управління боргом, ефективні ІТ-
рішення для управління стягненнями і управління call-центром, ми постійно розвиваємося і 
рухаємося, щоб стати лідером в управлінні кредитними ризиками в Східній Європі і Азії.

 CRM-Solutions. Програмні рішення

Delta M. Collection - кращі IT-рішення для автоматизації процесів стягнення заборгованості по 
співвідношенню ціна / функціональність

Delta Tell - повнофункціональний програмний комплекс для побудови професійних систем IP 
телефонії

 DEBT Management

Ми перші, хто запропонував і продовжує ефективно реалізувати послугу повного циклу стягнення 
заборгованості: від телефонних дзвінків і відправки листів до примусової реалізації заставного 
майна на етапі виконавчого провадження та покупки боргових портфелів

 INFO-Consulting

На основі публічної інформації та даних з відкритих джерел ми пропонуємо унікальний інструмент 
підтримки управлінських рішень і мінімізації іміджевих і фінансових ризиків



Наші партнери



VS Bank, Україна

 25 років на українському фінансовому ринку

 близько 80 тис. клієнтів вибрали «ВіЕс Банк»

 38 відділень Банку на території України

 більше 500 працівників

«Наш досвід спільної роботи показав, що Delta M.Collection -

прогресивний і інноваційний продукт, який забезпечує реалізацію всіх

завдань в процесі стягнення боргів.

Проектне співробітництво з компанією «Delta M» проходив в 

конструктивному ключі. Консультанти компанії-партнера своєчасно

реагували на наші запити в режимі оперативного супроводу і підходили

до рішення складних завдань по автоматизації бізнес-процесів з 

націленістю на досягнення заданого результату»



ПАТ «КредоБанк»

 за величиною активів - 9 місце

 за обсягом кредитів, наданих фізичним особам - 11 місце

 за обсягом коштів фізичних осіб - 18 місце

 за величиною прибутку - 10 місце

«Програмний комплекс Delta M.Collection дозволив швидко провести 

інтеграцію з АБС і досить просто налаштувати автоматизовані робочі місця

фахівців.

Ми переконалися у високій кваліфікації фахівців, які взяли участь в проектних

роботах. Запропоновані керівником проекту рішення виявилися для банку 

оптимальними, були сформовані у співпраці і з урахуванням думки 

керівництва і ключових користувачів системи, а їх реалізація була виконана

програмістами якісно і в повній мірі відповідала нашим очікуванням.

Сам програмний комплекс дозволив швидко провести інтеграцію з АБС і 

досить просто налаштувати автоматизовані робочі місця фахівців»



Імпорт-інтеграція Collection Адміністрування-настройки

• Інтегроване рішення з 

зовнішніми системами 

Замовника

• Залита в систему історія

всіх попередніх звернень / 

клієнтів

• Імпорт нових / оновлення

існуючих угод

• Масове прикріплення

документів до угод

• Масове зміна статусів і 

закріплення відповідальних

• Зміна історичних даних

• Етапи та Статуси угоди

• Побудова Workflow угоди

• Масова відправка листів / sms 

/ emails

• Автоматичне формування

завдань на співробітників

• Блок «Стратегії»

• Модуль BPM - автоматизація

бізнес-процесів

• Механізм «Розрахункові поля»

• Механізм «Автоматичні зміни»

• Блок «Звітність»

• Автоматичний експорт звітів

• Модуль по створенню

Етапів і статусів

• Налаштування

відображення зовнішнього

вигляду картки для 

кожного з Етапів

• Модуль з налаштування

індивідуального дерева дій

для Етапу

• Налаштування Ролей і 

Груп користувачів, статусів

роботи

• WFM модуль

• Модуль з налаштування

шаблонів для вихідної

кореспонденції



Імпорт-інтеграція

ІМПОРТ ДАНИХ

У даній системі імпорт - це створення нових, оновлення старих даних по 

клієнтах, операціях і погашенням за допомогою взаємодії системи [Delta 

M. Collection] з іншими системами.

Імпорт виконується за допомогою файлу-буфера (в якості файлу буфера 

може виступати як шлюзова таблиця БД, так і файл у форматі Excel).

Імпорт буває двох типів: автоматичний і ручний.

Автоматичний імпорт даних проводиться автоматично, раннє

налаштований адміністратором системи, і при отриманні файлу-буфера 

або при заповненні шлюзовий таблиці, система автоматично запускає

процес імпорту даних в заданий час.



Collection

МОДУЛЬ PRE, SOFT, HARD Сollection

 Гнучка настройка виду картки під кожен 

етап стягнення

 Моделювання бізнес-процесів (стратегії)

 Планування завдань і нагадувань

 Внесення інформації про результати 

роботи

 Обробка угод за допомогою 

функціоналу "Черги"

 Робота з обіцянками оплати

 Формування звітів та документів згідно 

шаблонів

МОДУЛЬ LEGAL Сollection

 Автоматизація роботи з юридичними 

процесами:

 настройка різних типів процесів

 настройка окремого дерева дій під 

кожен тип процесу

 настройка структури дій

 Можливість перегляду результатів 

попередньої роботи з боргом

 Автоматизація документообігу (Блок 

"Кореспондент")



Адміністрування-настройки

Дозволяє працювати згідно існуючих бізнес процесів замовника.

А саме, проводити налаштування:

 Експорту / імпорту

 Налаштування прав доступу

 Налаштування картки угоди і картки клієнта

 Налаштування дерева дій

 Налаштування сценаріїв

 Блоку статистики:

 Моніторингу діяльності користувачів

 Статистики роботи Системи

 Налаштування етапів і статусів



АБС, ERP, 1Сwww

Contact-Center

Документообіг

Державні реєстри, 

Чорні списки

E-mail

Соціальні мережі

Інтеграція

Delta M. Collection

•34 дні
Середній термін складання та затвердження технічного завдання

•4,5 місяці
Середній термін інтеграції системи

•100 %
Дотримання термінів



Підтримка
В якій країні б Ви не знаходилися, ми гарантуємо стабільну роботу системи і 
оперативне реагування на всі Ваші звернення.

Ви отримуєте:

 гарантовані строки реакції на Ваші звернення (від 1-го - до 12 годин залежно від рівня 
критичності);

 планові оновлення системи (1 раз в квартал);

 години розробки;

 години консультацій і налаштувань.

24/7 365 2,2 години 29 хвилин
Режим роботи служби підтримки         Середній час на вирішення звернення Середній час реагування на звернення



Посилання та контакти:

Марина Валігурська

Керівник напрямку з розвитку 

продажів ІТ

m.valigurskaya@delta-m.com.ua

+38 (063) 3348979

+38 (044) 3641444

Сайт програмного рішення http://delta-m.it/

Сайт компанії http://delta-m.com.ua/

Блог компанії http://blog.deltamgroup.com/

Сторінки у Facebook 

https://www.facebook.com/Delta.M.Group/

Linkedin

https://www.linkedin.com/company-beta/619563/
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