
USŁUGA ROTACJI NUMERACJĄ OD
TIDE SOFTWARE Z WYRÓŻNIENIEM
BANKING MAGAZINE AWARDS



KIM  JESTEŚ DŁUŻNIKU?

Na koniec 2020 roku w Polsce było ponad 2,7 mln dłużników, których zaległości
widniejące w bazie danych Krajowego Rejestru Długów wyniosły ponad 59,2 mld
złotych, z czego 48 mld złotych to długi konsumentów. 

Kim jest dłużnik? 

Modelowy profil naszego dłużnika – konsumenta - to mężczyzna w przedziale
wiekowym 46-55 lat, mieszkający na Śląsku. Daliśmy mu na imię Piotr.
Nasz dłużnik w poprzednich latach zaciągnął pożyczki, ponieważ chciał dokonać
zakupów, których wartość była zbyt duża, aby mógł je kupić za gotówkę. 
Na co je wydał? 
Na sprzęt AGD i RTV. Przeprowadził także remont domu oraz kupił samochód. 
Dlaczego nie spłacił pożyczki w terminie? 
Z powodu nieplanowanych wydatków i utraty pracy. Jego dług urósł do 19556
złotych. 
Nasz modelowy konsument nie może go spłacić, ponieważ nie ma środków. 
Unika więc kontaktu z windykatorem, nie chce rozmawiać na temat długu i terminu
jego spłaty. 

Jak to robi? 
Ma na to kilka sposobów.
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Teraz wyobraź sobie, że jesteś windykatorem. 

Twoim celem jest nawiązanie kontaktu z Piotrem i przekonanie go do spłaty
zadłużenia. 
Co robisz? Bierzesz telefon i dzwonisz. 
Ale to nie jest takie proste. 
Dzwonisz przez kilka dni o różnych porach. Dzwonisz i dzwonisz. 
Piotr nie odbiera.

Możesz tak próbować do skutku. Ale już wiesz, że efekt będzie marny. 
Jesteś poirytowany i sfrustrowany. 

Co możesz jeszcze zrobić? Wyślesz mu list z wezwaniem do zapłaty?
Niekoniecznie. 

Piotr to tak naprawdę twój klient, którego chcesz przekonać, aby spłacił
zadłużenie. 
Tide Software ma idealne rozwiązania, które poprawiają skuteczność nawiązania
kontaktu z klientami.

TO PROSTSZE NIŻ CI SIĘ WYDAJE!
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Co to takiego?
Usługa rotacji numeracją pozwala na korzystanie z różnych numerów telefonów
GSM i numerów stacjonarnych.

Nie musisz decydować sam, z którego numeru zadzwonisz do Piotra. Do tego
służy automatyzacja. To system wybierze numer, z którego masz największe
prawdopodobieństwo, że połączenie zostanie odebrane.

Jak to działa? 
Masz do dyspozycji pulę zróżnicowanych numerów telefonów. System
automatycznie będzie rotować między nimi tak, by zwiększyć
prawdopodobieństwo nawiązania kontaktu. Nie musisz wybierać i zgadywać, 
z którego numeru i kiedy zadzwonić. Wystarczy, że w dialplanie ustawisz ilość
prób połączeń w ciągu dnia do danego klienta.

Usługa rotacji numeracją działa jako samodzielne rozwiązanie, niezależnie od
tego, jakie oprogramowanie i jaki system call center wykorzystujesz w swojej
pracy oraz z jakim operatorem współpracujesz.

Ale to nie wszystko. 
Musisz wiedzieć, że usługi rotacji są różne.

ZACZNIJ OD… ROTACJI NUMERACJĄ!
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Pula numerów telefonów może różnić się jedynie ostatnią cyfrą lub trzema
ostatnimi cyframi. Jednak Piotr ma świetną pamięć i potrafi skojarzyć, że dany
numer, który pojawia mu się na ekranie telefonu jest bardzo podobny do tego, 
z którego wczoraj do niego dzwoniłeś.  

Ważne więc, by numery telefonów, jakie otrzymasz w puli do rotowania, znacznie
się różniły. W Tide Software numery z puli rotacji różnią się aż pięcioma
pierwszymi cyframi! Dzięki temu nie budzą skojarzeń i podejrzeń, że należą do tej
samej firmy. 
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NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, WYBIERAJĄC USŁUGĘ
ROTOWANIA NUMERAMI? 

PO PIERWSZE - ZRÓŻNICOWANIE
NUMERÓW
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Warto, by nie były to tak zwane „ładne numery”, ponieważ te łatwo jest
zapamiętać i skojarzyć.
W tym pomagają algorytmy sztucznej inteligencji opracowane w ramach
projektu badawczo-rozwojowego TIDE BRAIN, prowadzonego przez spółki Tide
Software oraz Linkout. 
To innowacyjny projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu o poddziałaniu 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji,
technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R 
w przedsiębiorstwach.

PO DRUGIE - TRUDNE NUMERY



Bez rotacji Z rotacją
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Rotacja numerami GSM oraz stacjonarnymi z różnymi prefiksami pozwala
podnieść efektywność pracy całego call center średnio o 30 punktów
procentowych!

W 2021 roku klienci Tide Software zrealizowali łącznie 550 000 000 połączeń
głosowych, a ich skuteczność wyniosła 70%, czyli tyle z nich zostało
nawiązanych.

Klienci Tide Software korzystali ze 164 rotacji numeracją, w ramach których użyli
6 687 numerów. 

Porównanie dodzwanialności bez użycia rotacji numeracją do dodzwanialności z
wykorzystaniem rotacji numeracją na przykładzie tego samego klienta Tide Software, przy
założeniu, że na każdy numer wykonana jest jedna próba połączenia.



Istnieje również możliwość dopasowania numeracji do strefy geograficznej. 
Chodzi o to, aby prefiks był odpowiedni do miejsca zamieszkania klienta lub
odwrotnie - aby był przypisany do innego regionu. W przypadku komunikacji
międzynarodowej warto wybrać numerację zagraniczną.

Tide Software udostępnia aż 19 różnych scenariuszy rotacji numeracją, które
można dopasować do prowadzonych działań. Wybieranie numerów może
następować kolejno, losowo, z uwzględnieniem historii lub bez niej. 
Usługa rotacji samodzielnie dopasuje odpowiedni typ rotacji tak, aby
dodzwanialność była jak najwyższa, przy zachowaniu jak najmniejszego
zaangażowania człowieka. 
Wszystkie te konfiguracje są łatwo dostępne w Platformie Tide.
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PO TRZECIE - RÓŻNE MODELE ROTACJI
NUMERACJĄ



ZASTOSUJ WIELE KANAŁÓW KOMUNIKACJI

Starasz się dodzwonić do Piotra ze zróżnicowanych numerów telefonów. 
Piotr odebrał twoje połączenie z jednego z nich i na koniec rozmowy poprosił 
o przypomnienie kwoty zadłużenia w formie SMS i przesłanie planu spłaty
zadłużenia w wiadomości e-mail. Zapłacił część swojego długu. 
W podziękowaniu wysłałeś mu także wiadomość głosową VMS oraz SMS 
z informacją o kolejnej racie spłaty i jej terminem. 
Brawo! 
Jednak to dopiero część sukcesu.
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JAK PORADZIĆ SOBIE Z NUMEREM NA
BLACK LIST?

Okazuje się, że Piotr nie spłacił większości długu i nie odbiera od ciebie
połączenia. 
Pewnie zna już twój numer.
Mało tego. Na pewno zablokował go na swoim telefonie i wyszukał w internecie.
Już wie, że ten numer należy do twojej firmy. Inni dłużnicy też już wiedzą i nie będą
odbierać połączeń od ciebie. 

W ramach usługi rotacji numeracją od Tide Software, automatycznie otrzymasz
alert, że twój numer trafił na listę tzw. „skażonych numerów”. 
Dzwonienie z niego nie będzie już miało sensu. 
W takiej sytuacji Tide Software wymieni ten numer na inny, skrajnie różny, aby nie
budził żadnych skojarzeń z poprzednim, co zwiększy prawdopodobieństwo
dodzwonienia się.

Wierzysz, że Piotr jednak zechce nawiązać z tobą kontakt i będzie chciał
oddzwonić od ciebie na ten skażony numer, który właśnie wymieniłeś. 
Bez obaw, Tide Software taki numer przechowuje dla ciebie na kwarantannie, więc
mimo że już z niego nie dzwonisz, to nadal możesz odbierać połączenia!
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RAPORTOWANIE

historię połączeń z numerem Piotra - to tylko 4 proste kroki,
szereg raportów na temat efektywności numerów telefonów i połączeń, 
ustawienia dozwolonych progów skuteczności, 
automatyczne alerty np. gdy nie osiągniesz wystarczającego poziomu
dodzwanialności, 
wiele innych danych, które szybko wygenerujesz, by wyciągnąć odpowiednie
wnioski! 

A co w sytuacji, gdy Piotr zagrozi, że go nękasz? 
Tide Software ma na to rozwiązanie. 
Wystarczy zapoznać się z funkcjonalnościami i możliwościami Platformy Tide.

Platforma Tide udostępnia złożone raportowanie, w tym:
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JESZCZE WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ -  
DIALER PREDYKTYWNY

Zdajesz sobie sprawę, że takich Piotrów, do których musisz się dodzwonić masz
wielu, a zespół call center jest duży i rozproszony. 

Korzystając z dialera z predykcją długoterminową od Tide Software tylko
zyskujesz. System na podstawie analizy danych historycznych ponad 2 miliardów
zdarzeń telekomunikacyjnych oraz dzięki algorytmom sztucznej inteligencji
zaplanuje ilość połączeń do wydzwonienia w tym samym czasie tak, aby tylko te
faktycznie odebrane przekazać do agenta. 

Zaplanuje także godzinę wykonania połączenia oraz wybierze numer z puli, który
da największe prawdopodobieństwo dodzwanialności. 
Dzięki temu agenci call center nie muszą zastanawiać się kiedy, do kogo 
i z jakiego numeru wybrać połączenie. Nie czekają bezczynnie słuchając sygnału
próby połączenia, zajętego numeru czy wyłączonego telefonu. 
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KIM JEST TIDE SOFTWARE?

Tide Software to największy w Polsce dostawca kompleksowych rozwiązań do
komunikacji biznesowej. 

Oferuje usługi głosowe, SMS i e-mail, dostępne z jednej Platformy online. 
Pracuje bezpośrednio z polskimi, jak i zagranicznymi operatorami GSM i telefonii
stacjonarnej. 

Jest autorem nowoczesnego systemu dla call contact center, wspierającego
wielokanałową komunikację (głos, SMS, MMS, e-mail, chat, video). 
Każdy z modułów Platformy Tide, tj. Tide Mobile, Tide Email, Tide Telco oraz Tide
CC może funkcjonować samodzielnie, a używane razem pozwalają osiągnąć efekt
synergii.

Dzięki ich rozwiązaniom (rotacji numerami, rozbudowanym o wykorzystanie
sztucznej inteligencji modułom HLR, detekcji poczty głosowej i dialerowi
predyktywnemu) klienci podnoszą dodzwanialność średnio o 50 punktów
procentowych.
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zrealizowali blisko 550 000 000 połączeń głosowych, z czego 70% z nich było
skutecznych, to znaczy zostało nawiązanych 

1,1 mld wiadomości SMS,
30 mln MMS, 
140 mln VMS.

Z usług Tide Software korzysta obecnie 6 z 10 największych banków w Polsce, 
8 z 10 największych firm windykacyjnych w Polsce, wiele firm pożyczkowych, call
center oraz inne firmy usługowe. 

W 2021 roku klienci Tide Software:

oraz wysłali:
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KTO KORZYSTA Z USŁUG 
TIDE SOFTWARE



WYBRANI KLIENCI TIDE SOFTWARE

„W branży windykacyjnej skuteczne dotarcie do klienta w procesie spłaty
należności stanowi ogromne wyzwanie. Aby mu sprostać korzystamy z kilku
rozwiązań, które wpływają na efektywny kontakt. W szczególności sprawdza się 
u nas usługa rotacji numeracją, w ramach której skażone numery regularnie
wymieniamy na skrajnie różne. Dzięki temu nasz zespół szybciej nawiązuje kontakt
i realizuje cele biznesowe.” 
- Rafał Kaźmierowski, Member of the Management Board / CIO, 
Aforti Collections S.A.
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„Dzięki aplikacji Call Center wzbogaconej o detekcję poczt głosowych i rotację
numeracją nawiązujemy widocznie więcej połączeń z klientami. Dodatkowo,
numery z aktywną pocztą głosową nie są brane pod uwagę w dial planie, a SIP
Trunk zapewnia nam wysoką jakość wielu połączeń w tym samym czasie. To dla
nas kluczowe czynniki wskazujące na efektywność naszej komunikacji.”
- Damian Woźniak, Kierownik Działu Windykacji, 
Dziesiątka Finanse Sp. z o.o.
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