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Vsebina predstavitve

⚫ Motivacija

⚫ Problem osipa naročniških razmerij

⚫ Opis rešitve s strojnim učenjem

⚫ Rezultati

⚫ Sklep
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Marand: od zalednih IS do podatkovnih ved

Podjetje Marand je na trgu prisotno 30 let.

35 strokovnjakov.

Razvojni oddelek:

⚫ razvoj sistemov za podporo poslovanja telekomunikacijskih podjetij,

⚫ razvoj zalednih sistemov za zavarovalnice,

⚫ rešitev = domensko znanje + lastni produkti + zunanji produkti + storitve.

“Kako iz podatkov, ki jih zbirajo naši informacijski sistemi, pridobiti za poslovno odločanje 

koristne informacije?”
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Gartnerjeva raziskava CIO 2019 o ključnih tehnologijah
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Zmanjševanje osipa naročnikov – opis problema

Opis, obseg problema

Letna stopnja osipa naročniških razmerij: 5 – 32% (TeleManagement Forum, 2018).

Stopnja osipa predplačnikov: do 75%.

Strošek pridobitve novega naročnika (customer acquisition cost) je 5- do 25-krat višji od stroška
zadržanja obstoječega naročnika.

“Ali znamo dovolj zgodaj prepoznati za osip tvegana razmerja in izvesti aktivnosti za njihovo
ohranitev?”
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Metodologija
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Analitični pristop, izbira vhodnih podatkov

Neodvisne spremenljivke, odvisna spremenljivka

X (x1, x2,…, xn) -> y {0, 1}

y = 0 …. razmerje ohranjeno
y = 1 …. razmerje prekinjeno

Nadzorovano strojno učenje (supervised learning), binarna klasifikacija.

Vhodni podatki

⚫ naročniški paket,

⚫ trajanje naročniškega razmerja v dneh,

⚫ konvergenca (vrste storitev, ki so vključene v paket, 

glede na tehnologijo omrežja),

⚫ lokacija,

⚫ vrsta naročnika (fizična, pravna oseba),

⚫ spol,

⚫ starost,

⚫ kreditna ocena,

⚫ povprečen znesek fakture zadnjih 6 mesecev,

⚫ število sprememb naročniškega paketa,

⚫ število preteklih vezav naročniškega razmerja.

Obdobje vezave razmerja
Opazovano obdobje 

(90 dni)

Prekinjena 
razmerja

Ohranjena 
razmerja
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Modeli strojnega učenja

Pristop

Uravnoteženje vhodnih podatkov.

Učna podmnožica (Xu, Yu), testna podmnožica (Xt, Yt).

Učno podmnožico Xu in Yu uporabimo za strojno učenje modela.

Xt -> model -> Ŷ

Primerjava Yt in Ŷ in izdelava matrik zamenjav (TP, TN, FP, FN) ter izračun metrik.

Metode strojnega učenja za binarno klasifikacijo:

⚫ logistična regresija, 

⚫ odločitveno drevo (različnih globin),

⚫ naključni gozdovi,

⚫ globoko učenje (deep learning).
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Evalvacija rezultatov

Matrike zamenjav nad testno podmnožico

Matrike zamenjav nad podatki naslednjih obdobij

Metrike:

⚫ točnost (accuracy)

⚫ natančnost (precision)

⚫ priklic (recall) 
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Arhitektura produkcijske postavitve

Zunanja zanka za izgradnjo modela in notranja zanka za ocenjevanje posameznega 
naročniškega razmerja
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Izzivi, povezani s sistemi, temelječimi na um. inteligenci
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Sklep

⚫ Z uporabo naročniških in obračunskih podatkov je moč oceniti tveganje za prekinitev 

naročniškega razmerja.

⚫ Uspešne so ansambelske metode strojnega učenja (naključni gozdovi).

⚫ Transparentnost metod (explainable AI) – katere lastnosti so prispevale k odločitvi.

⚫ Stalno osveževanje napovednega modela za izboljševanje natančnosti.
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?

bostjan.keber@marand.si


