„ Vr ă j i t o r u l “
Urban
radiografiază
România
Înfiinþatã în 1993, agenþia de colectare a
debitelor Urban ºi Asociaþii este, de la
1 ianuarie 2007, investiþie nord-americanã
în România, acþionarul majoritar al societãþii
devenind compania Urban Credit
Management, persoanã juridicã din SUA.
Urban ºi Asociaþii a lansat, recent, în
parteneriat cu dezvoltatorul IT Filip Net,
website-ul www.vrajitorul.eu.
Recent aþi lansat www.vrajitorul.eu, un soft
de identificare a persoanelor fizice ºi juridice.
Cum funcþioneazã acesta ºi ce avantaje au firmele
ºi persoanele fizice care îl folosesc?
Pornind de la problemele întâmpinate în
activitatea colectorilor noºtri de debite,
când lipsa informaþiilor despre debitori ne
afecta major rezultatele muncii, am început,
din 2005, sã construim o bazã de date care
sã conþinã cât mai multe informaþii despre
persoanele fizice ºi juridice din România.
În urma schimbului de informaþii cu
partenerii noºtri de la agenþiile de colectare
a debitelor din SUA, unde acest segment
este extrem de avansat, am aflat de
existenþa unui soft intitulat MerlinData,
dezvoltat de o companie nord-americanã,
care, pe baza numãrului de asigurãri sociale,
putea identifica persoane, companii ºi
bunuri din SUA. În baza lor de date existau
informaþii despre peste 400 de milioane de
firme ºi persoane fizice, iar softul lor este
utilizat de colectori de debite, de avocaþi, de
companii, de agenþi de vânzãri ºi chiar de
fiscul american ºi de poliþie.
Avantajele utilizãrii lui sunt majore, iar
eu le plasez mai ales în sfera de prevenþie:
în momentul în care se decide încheierea
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unui contract cu un partener, se poate face
o verificare imediatã ºi cât mai completã a
bonitãþii acestuia.
Dezvoltarea Vrãjitorului a implicat o
muncã complexã a specialiºtilor în marketing, punerea informaþiilor într-un format
prietenos ºi simplu. În primul rând, s-au
investit numai în echipamentele informatice peste 450.000 de euro, serverul având o
capacitate de circa 500 de terrabiþi. A urmat
apoi investiþia în realizarea unei conexiuni
optime la internet, primind de la provider
cea mai largã bandã care se poate oferi în
acest moment în România. Dupã aceea, a
trebuit sã obþinem ºi avizul Agenþiei Naþionale pentru Protecþia Datelor cu Caracter
Personal (ANPDCP), pentru a putea stoca
ºi prelucra date cu caracter personal.
Ce informaþii oferiþi utilizatorilor? De ce bazã
de date dispuneþi ºi câþi angajaþi lucreazã pentru
culegerea ºi procesarea informaþiilor furnizate pe
site?
Informaþiile oferite de Vrãjitor sunt
centralizate într-un format care poate fi
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uºor interpretat, citit, analizat ºi utilizat.
Softul face cãutarea bazându-se în principal
pe codurile unice de înregistrare (CUI) ale
companiilor ºi pe codurile numerice
personale (CNP) ale persoanelor fizice.
Existã baze de date pe care le achiziþionãm, le transformãm din formatele lor
iniþiale ºi le înscriem în programul nostru.
Altfel, se fac cãutãri în bazele de date ale
Ministerului Finanþelor, ale ANAF, CNAS,
AVAS, în Buletinul Insolvenþei, în Monitorul Oficial, în toate bazele de date online
care conþin informaþii despre companii, în
bazele de date publice ale primãriilor etc.
Oferim informaþii privind situaþia creditelor ºi a garanþiilor înscrise în Arhiva Electronicã de Gajuri Reale Mobiliare, în siteurile burselor electronice, ºi, împreunã cu
Google, am reuºit sã integrãm motorul de
cãutare a informaþiilor din internet relative
la persoana sau compania cãutatã.
Aºteptãm, de asemenea, ca ºi Autoritatea Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã sã-ºi treacã în format electronic
informaþiile despre proprietãþile imobiliare
înscrise în Cartea Funciarã ºi suntem
pregãtiþi sã achiziþionãm ºi aceastã bazã de
date pentru a o integra în softul nostru.
www.efinance.ro

PROFIL
În structura Vrãjitorului sunt implicate,
în acest moment, 150 de persoane, din care
110 sunt agenþi de vânzãri care
promoveazã softul la nivel naþional, iar
restul îl reprezintã echipa de programatori
condusã de Filip Lepuº, partenerul meu, un
as al programãrii în România.
Cum se acceseazã portalul ºi care sunt
costurile pentru clienþi?
Spre deosebire de omologul sãu nordamerican, pentru a cãrui utilizare trebuie sã
cumperi un CD de instalare, noi am fãcut o
versiune mult mai prietenoasã a
Vrãjitorului, astfel încât acesta sã poatã fi
accesat online. Vrem sã lansãm versiuni
pentru fiecare dintre þãrile membre ale
Uniunii Europene, întrucât existã cerere.
Accesarea softului este extrem de facilã.
Sistemul de utilizare este bazat pe credite
care au valoare nominalã; exact ca în cazul
serviciilor de telefonie mobilã, se pot
achiziþiona pachete de credite, plata putând
fi realizatã prin sistemul de plãþi e-payment,
direct din faþa PC-ului.
Pentru testarea Vrãjitorului, se poate
accesa pachetul de credite gratuite, iar pânã
la finele acestui an existã o promoþie, preþul
creditelor fiind redus la jumãtate din valoarea lor de listã. În plus, pentru anumite
categorii profesionale (avocaþi, lichidatori
judiciari, executori judecãtoreºti ºi bancari,
clienþi) existã promoþii ºi preþuri speciale.
Mai mult, au acces gratuit la soft lucrãtorii
de poliþie, comisarii Gãrzii Financiare ºi alte
instituþii cu atribuþii de cercetare ºi urmãrire
penalã pentru care Vrãjitorul reprezintã o
sursã de informare necesarã ºi utilã în
combaterea infracþionalitãþii din România.
Câþi clienþi estimaþi cã veþi avea dupã un an de
la lansare?
În numai 6 sãptãmâni de la lansare,
Vrãjitorul are deja peste 6.000 de utilizatori,
din care 500 au abonamente permanente.
De asemenea, în soft s-au fãcut, în aceastã
perioadã, peste 200.000 de cãutãri,
rezultatele fiind chiar peste aºteptãrile
noastre.
Peste un an de zile, sperãm ca Vrãjitorul
sã aibã peste 150.000 de utilizatori în
România ºi, conform planului nostru de
business, ar trebui sã genereze încasãri de
circa 1,5 milioane de euro în 2008.
De asemenea, ne pregãtim sã lansãm în
parteneriat cu unul dintre cele mai mari
portaluri de recrutare online din România,
o promoþie în baza cãreia, în dreptul
fiecãrui anunþ postat de un angajator, sã
existe un link unde candidaþii sã poatã
verifica online, gratuit, bonitatea viitorului
patron, astfel încât sã ºtie de la început care
sunt referinþele firmei cu care el ar urma sã
semneze un contract de muncã.
www.efinance.ro
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avocaþii care lucreazã în România partea
procesualã pentru noi ºi sã sporim nivelul
de schimburi informaþionale cu instituþiile
statului român. Cea mai mare aºteptare a
noastrã este ºi deschiderea din partea
Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã
pentru crearea cadrului juridic ºi licitaþional
de colectare de cãtre agenþiile private de
debt collection a creanþelor bugetare.
În ce mod vã uºureazã munca softurile
Customer Relationship Management (CRM) în
procesul de vânzare ºi de colectare a debitelor?

Urban ºi Asociaþii este un nume de referinþã
pe piaþa româneascã de colectare a debitelor.
Care consideraþi cã sunt atuurile de bazã ale
companiei, de la înfiinþare ºi pânã astãzi?
Urban ºi Asociaþii s-a diferenþiat pe piaþã
prin calitatea serviciilor, prin procedurile de
recuperare a debitelor, prin eficienþã ºi
profesionalism, dar ºi prin tarifele scãzute.
Compania a adoptat, încã de la început, o
atitudine care a ajutat-o sã devinã lider de
piaþã, oferind servicii inovatoare ºi punând
mare accent pe prevenþie ºi pe disciplinarea
pieþei.
Ce performanþe economice estimaþi cã veþi
obþine în 2007? Care este strategia dumneavoastrã de dezvoltare în urmãtorii 2-3 ani?
Piaþa colectãrii debitelor este în creºtere
evidentã. Agenþiile de colectare din þara
noastrã trebuie sã investeascã enorm
pentru a rezista pe piaþã, motiv pentru care
Urban ºi Asociaþii îºi întãreºte permanent
legãturile ºi colaborãrile pe care le are
pentru faza judiciarã cu avocaþii ºi cu
lichidatorii din România, formând alianþe
capabile sã reziste asaltului marilor
companii de colectare a debitelor care
activeazã în Uniunea Europeanã.
Pentru 2007 sperãm sã ajungem la o
cifrã de afaceri de minimum 8 milioane de
euro, însã ne-am mai fixat un prag de
performanþã, situat la nivelul a 10 milioane
de euro. Reuºim, cu succes, sã ne extindem
în þarã, prin birouri deschise în toate marile
oraºe, ºi sperãm sã finalizãm anul acesta
interconectarea informaþionalã cu toþi

Urban ºi Asociaþii foloseºte un soft
CRM construit in-house, tocmai pentru a
identifica exact nevoile ºi dorinþele noastre
de organizare a activitãþii, atât în cea de
vânzare/postvânzare, cât ºi în faza de
colectare de debite. De aceea, existã un
randament maxim la nivelul companiei.
Prin acest soft se poate planifica întreaga
activitate, toate actele realizate salvându-se
în plan virtual, uºurând mult munca ºi
ajutând la stabilirea randamentului
echipelor de vânzãri ºi de colectare a
debitelor, din Bucureºti sau din þarã.
Noua lege a insolvenþei permite declanºarea
mai rapidã a procedurii de faliment. Ce va
reprezenta pentru economia româneascã
creºterea numãrului de companii care dau
faliment?
Creºterea numãrului de companii care
vor fi supuse procedurii insolvenþei va limpezi mediul de afaceri românesc ºi va realiza
o selecþie în rândul societãþilor comerciale.
De altfel, acesta este ºi rolul procedurii
respective, legea fiind gânditã ca un sprijin
pentru societãþile care au probleme
financiare, dar care se pot redresa, ºi ca o
armã pentru cei care nu pot face faþã
datoriilor exigibile cu sumele de bani pe
care le gestioneazã.
Cât de deschiºi sunt creditorii în a apela, la
timpul potrivit, la o firmã de recuperare a
debitelor?
Companiile au devenit din ce în ce mai
conºtiente de nevoia realã de a externaliza
serviciul de recuperare a debitelor cãtre
firme specializate pe acest segment. Astfel,
ele câºtigã nu numai disciplinarea clienþilor,
dar ºi eficienþã, costuri reduse, profesionalism ºi rezultate rapide.
Mircea Fica
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