CCM
Centrar Collections Management

Enquadramento
Na sequência da análise detalhada ao tempo consumido na área de
Contas a Receber, foi estudada a criação de uma ferramenta de gestão
que permitisse uniformizar e gerir com maior eficiência as atividades de
cobranças e controlo de crédito.
A solução encontrada, abrange as seguintes ferramentas:

• Gestão de cobranças;
• Gestão de contactos;
• Gestão de processos de disputa;
• Registo de atividades de controlo de crédito;
• Relatórios de estatísticas relativos a cobranças/contactos;
• Relatórios para registos dos tempos nas timesheets.

Breve descrição da aplicação
A ferramenta CCM apresenta três
áreas que podem ser acedidas da
janela principal:
• Lista de trabalho
• Estatísticas
• Gestão de contactos
A lista de trabalho dá acesso à área de cobranças a clientes, permitindo aos
utilizados registar as suas tarefas de acordo com as atividades de cobranças e
controlo de crédito.
A seleção dos dados para análise é efetuada
através dos parâmetros introduzidos no ecrã
de seleção do Mapa de Aging da Lista de
Trabalho.

Breve descrição da aplicação
A navegação na lista de trabalho é efetuada através de três áreas:
• Mapa de antiguidade de saldos
(tela superior)
• Registos de atividade
(tela inferior esquerda)
• Partidas em aberto do cliente
(tela inferior direita)
A solução permite a criação de dois tipos de atividade
que podem, ou não, ser associadas a um cliente:

• Cobranças;
• Controlo de crédito.

Breve descrição da aplicação
A listagem das partidas em aberto do cliente contem toda a informação
necessária para a obtenção da informação de cobrança.

Todos os registos operacionais, nomeadamente o feedback de cobranças, registo
de casos de disputa, envio de extratos de conta, encontram-se neste nível.
Os utilizadores podem enviar emails de cobrança através da ferramenta.
A funcionalidade de estatísticas
permite a exportação para excel.

Possibilidade de criar/manter todos os
contactos válidos para o processo.

Principais benefícios
Com o CCM, foi possível reformular significativamente a forma como são
desenvolvidas diariamente as atividades de cobrança e controlo de
crédito, permitindo aumentar a produtividade da equipa, os tempos de
resposta ao cliente, bem como a eficácia das ações de cobrança.
TEMPO

QUALIDADE

(redução do tempo de ciclo dos
processos e maior rapidez de
execução)

(melhorias qualitativas ao nível da
informação e do processo)

• Pesquisa
• Consulta
• Contactos

• Incremento do nível de serviço
• Melhor gestão do esforço
• Mais qualidade de informação
• Eficácia na cobrança

