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Ügyfélhez a kabátot, vagy kabáthoz az ügyfelet? 
Next Best Offer, Esemény Vezérelt Marketing 
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A jelen 

általában kampányokkal termékhez keressük az ügyfelet 

zsugorodó hitelpiac, alacsony a piaci részesedéssel 

optimalizáló ügyfelek 

jogi környezet negatív hatásai 

lassú és költséges DWH és forrásrendszeri fejlesztések 

 

Paradigmaváltásra van szükség 

ügyfélre szabott,  

több csatornán továbbított üzenetek 

skálázható analitikus és szakértői módszerek 

gyors, és költséghatékony infrastruktúra, fejlesztés 

várható magas értékesítési ráta, lojalitás… 



A DWH túl statikus, drága, szeparált 
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nagyon különböző, részletes ügyfél profilok 
 
hagyományos adatbányászathoz túl sok a 
hiányzó érték 
 
tranzakció szintű adatok és havi trendek 
ötvözése 
 
ügyfél-kapcsolatok elemzése és ábrázolása 
 
a kinyert információk azonnali felhasználása 
 
skálázhatóság real-time adatfeldolgozáshoz 



Az alternatív megoldás: gráf adatbázis 
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rugalmas adatszerkezet 
Csak azt tároljuk, ami létezik, tetszőleges mélységben, 
hierarchiában 
 

tetszőleges kapcsolat ábrázolható, 
elemezhető 
ügyfél-termék-szolgáltatás-társ szereplők-munkáltató… 

 
kapcsolati háló térképezhető fel 
család, cégeknél beszállítói hálózat, stb. 

 
„location-based” marketing 
idegen ATM használatnál tudjuk hol van Erste ATM 

 
jobban fókuszál az ügyfélre 
ügyfél-e a társtulajdonos, ha nincs saját terméke? 



1% ötlet, 99% munka 
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Mindent nem lehet, de az alapokat le kell 
rakni. 
 
Legyünk az ügyfél elsődleges bankja! 
 
Így a jövedelmek beazonosítására, és az 
azokban történt változások napon belüli 
detektálására törekszünk. 



United Consult 
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15 éve a piacon 

130+ tanácsadó 

Testing and Quality 
Assurance 

Business Intelligence 
Software 

Developement 
IT Operation and  

Maintenance 



United Consult – BigData & NoSQL 
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http://hadoop.apache.org/


Eszközkiválasztás 

Projekt 

• Licenszelés 

• Árazás 

• Projekt szkópjának való 

megfelelés 

• Későbbi használhatóság 

• IT infrastruktúra integráció 

• Jogosultságkezelés 

• Backup 

• Használhatóság (elemző) 

• Dokumentáció 

• Felhasználói felület 

• Tanulhatóság 

• Közösség / Fórum 

• Commercial vs. Community 
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Technikai 

• Fejlesztői környezet 

• Gráf modell 

• API 

• Információ kinyerés 

• Programozási nyelvek 

• Vizualizáció 

• Konzisztencia 

• Backend 

• Elosztott szerver környezet 



Hálózat elemzési architektúra 
Nagyvállalati kihívások 
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Insert / Update 

Source 
Source 

Source 

DWH 

Tranzakciók 

Stage 

OrientSQL 

Monitoring 



Elemzés 
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Adat 
Integrált 
terület 

Adatpiacok 

OrientSQL 



Az eredmény: gyors, kellően pontos, 

sokrétűen használható 
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A pilot eredménye, hogy azonnal be tudjuk azonosítani a jövedelem érkezését egy 
rugalmasan alakítható modell segítségével. Az így kialakított rendszer kellően olcsó, 
rugalmas és gyors 
 
Természetesen tökéletes módszer nincs, ötvözni kell a megoldásokat, és új tudást kell 
beépíteni. 
ügyfélérték, adatbányászati modellek, szakértői tudás, szegmentáció, differenciált kiszolgálás, csatorna optimalizálás… 

 
 
Lehetőségek a Marketingen és a Kockázatkezelésen belül: 

idegen hitel, 
megtakarítás 

felderítése 

esemény 
vezérelt 

marketing 

location-based 
marketing 

fraud, 
pénzmosás 
felderítése 



Köszönjük a figyelmet! 
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