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Windykacja prawna - fakty

Nawet do 
kilkudziesięciu 
pism na sprawę

1. SYTUACJA WYJŚCIOWA

Znaczne zasoby 
zaangażowane 

w proces rejestracji pism

Manualny proces przypisania 
pisma do sprawy, określenia 

typu pisma, ekstrakcji 
informacji

Ograniczona
skalowalność

procesu

Błędy popełniane
w sposób losowy

Stosunkowo 
długi czas obiegu 

dokumentów



Proces obsługi pism komorniczych i sądowych

2. ROZWIĄZANIE APPLICA.AI

Obsługa 
kancelaryjna 

pisma

Skanowanie
pisma + OCR

Wstępne 
przetwarzanie 

pisma

Klasyfikacja
pisma

Przypisanie 
do sprawy

Ekstrakcja 
informacji

Podejmowanie 
decyzji

Walidacja 
informacji

Proces 
monitoringu 

komorniczego/
sądowego



Przypisanie i klasyfikacja pism

2. ROZWIĄZANIE APPLICA.AI

• Hierarchiczna klasyfikacja pism

• Precyzyjne określenie poziomu 
ufności klasyfikacji

• Jednoznaczna identyfikacja 
sprawy i klienta 

• Precyzyjne określenie poziomu 
ufności przypisania

• Poprawa jakości OCR

• Eliminacja szumów (pieczątki, 
kody kreskowe, ręczne dopiski, 
zabrudzenia)



• Precyzyjna ekstrakcja obiektów o 
zróżnicowanym formacie i złożonej 
strukturze: 

• tekst, dane liczbowe, kwoty, daty, identyfikatory, ciągi 
danych o ustalonej strukturze

• dane ograniczone słownikiem/listą dopuszczalnych 
wartości

• dane, które nie występują bezpośrednio w tekście i 
wymagają wnioskowania

• Normalizacja danych po ekstrakcji 

• Precyzyjne określenie poziomu ufności

Ekstrakcja informacji

2. ROZWIĄZANIE APPLICA.AI



Ekstrahowane informacje - przykłady

2. ROZWIĄZANIE APPLICA.AI

Dane komornika / os. Zadłużonej

Dane nieruchomości / ruchomości

Koszty / rozliczanie zaliczek

Informacje o planie podziału

Informacje o przekazaniu

Stan czynności / Wysłuchanie

Przedmioty / Zajęcia

Zbiegi egzekucji

Zawieszenie / Umorzenie postępowania

Dane sądu

Braki formalne

Zawieszenie / Umorzenie postępowania 

Oddalenie / Odrzucenie powództwa

Koszty odsetek / klauzuli / procesu

Koszty zastępstwa adwokackiego

Zwrot opłaty sądowej

Termin rozprawy

Powód zwrotu pozwu

PISMA KOMORNICZE PISMA SĄDOWE



Zarządzanie obiegiem zadań

2. ROZWIĄZANIE APPLICA.AI

Pisma do 
przetworzenia

Zarządzanie 
obiegiem zadań

Dokumenty nie 
wymagające 

manualnej obsługi

Dokumenty 
wymagające 

manualnej obsługi

Dane obarczone 
pewnym ryzykiem 

wskazana manualna 
weryfikacja

Dane wymagające 
Manualnej poprawy

Moduł podejmuje decyzje
o przetwarzaniu automatycznym

lub manualnym

Moduł wskazuje, które dane 
wymagają weryfikacji



Aktualne i spodziewane wyniki

Redukcja o co najmniej 80%
nakładu pracy na klasyfikację

i przypisanie do sprawy 

3. WYNIKI

Redukcja o co najmniej 60%
nakładu pracy na ekstrakcję 

informacji z pism

Pełna skalowalność 
procesu

Pełna powtarzalność 
procesu

Radykalne skrócenie 
czasu obiegu 
dokumentów

Stała jakość 
klasyfikacji i ekstrakcji

-80% -60%



O Applica.ai

4. Więcej o nas

Applica zastępuje 
człowieka w realizacji 
zadań wymagających 

rozumienia tekstu. 

Dzięki wykorzystaniu 
sztucznych sieci neuronowych 
rozwiązanie Applica działa ze 

skutecznością zbliżoną do 
człowieka.

Ściśle współpracujemy
z wiodącymi ośrodkami 

naukowymi. 

Ponad trzydziestoosobowy 
zespół R&D Applica

realizuje współfinansowany 
przez UE program 

badawczy o 
wielomilionowym budżecie.



Zaufali Applica.ai

4. Więcej o nas


