NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
DUNFORCE, PREMIADA PER BBVA COM A UNA DE LES
MILLORS SOLUCIONS PER A EMPRESES


Dunforce ha estat reconeguda pel seu assistent virtual que automatitza
processos financers amb un dels “Business Fintech Awards” dins de la
competició BBVA Open Talent.



L’startup forma part de Wayra, l’acceleradora de Telefónica Open Future_

Barcelona, 2 d’agost de 2018.– Dunforce, l’startup accelerada per Wayra a Barcelona
que permet automatitzar d’una forma senzilla els processos financers de les empreses,
ha estat declarada guanyadora d’un dels 11 Fintech Business Awards de la desena
edició de la competició BBVA Open Talent en la categoria Fintech for Business, en la
qual es destaquen les millors solucions de tecnologia financera per a empreses. A més,
Dunforce és finalista dins de la categoria de les empreses més disruptives i competirà
el proper octubre per guanyar un dels premis globals d’Open Talent.
Amb seu a Barcelona, Dunforce compta amb un equip internacional amb presència a
París, San Francisco i Viena i pretén convertir-se en un referent en automatització de
processos financers empresarials basats en Intel·ligència Artificial.
Dunforce ofereix solucions per als processos de gestió de cobrament, problema que
afecta el 94% de les empreses i que és més acusat en el cas de les petites i mitjanes
empreses a nivell mundial. L’startup ha desenvolupat un assistent virtual que permet
gestionar de forma automàtica els processos financers empresarials, agilitzant-ne i
simplificant-ne la gestió, fet que agafa especial importància en el cas de les pimes.
L’assistent virtual desenvolupat per Dunforce combina la Intel·ligència Artificial i el
Machine Learning per predir els terminis de cobrament o els riscos dels clients amb
voluntat de simplificar la vida dels usuaris. D’aquesta forma, els recursos
tradicionalment dedicats als processos i gestions financeres poden destinar-se a altres
àrees de l’empresa, i els equips poden dedicar-se a activitats amb més gran valor afegit.
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Us de Big Data i Intel·ligència Artificial
Dunforce ha estat una de les primeres empreses en desenvolupar la “Robotic Process
Automation” que permet una automatització personalitzada i intel·ligent dels
processos financers.
La plataforma desenvolupada per Dunforce, a més dels processos de gestió per als
quals ha estat creada, també recol·lecta les dades dels perfils dels clients, factors que
influeixen en el cobrament, terminis, quantitats, etc. L’anàlisi d’aquesta gran quantitat
de dades generades per l’assistent virtual juntament amb els algoritmes creats per
l’equip de data scientists de l’startup, dota l’usuari d’eines per predir els terminis de
cobrament o els perfils de clients més arriscats. D’aquesta manera els empresaris
disposen de balanços predictius molt més precisos, fet que els permet modificar les
inversions i millorar la presa de decisions.
L’assistent virtual està personalitzat per a cada empresa. La predicció que ofereix la
plataforma permet a les empreses més grans i desenvolupades assegurar els
processos i així minimitzar els riscos, i a les més petites, un estalvi de recursos i una
gestió més simple.
Qualsevol factura o sol·licitud de pagament pot ser processada pel sistema per
associar-la al pla de cobrament més adequat. L’estalvi de temps és enorme sense que
la relació amb el client es vegi afectada, ja que tot el procés es du a terme d’una forma
transparent per al client.
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