SPECIALIST IN CREDIT MANAGEMENT TRAININGEN

Eendaagse masterclass voor credit management
en financial professionals

Kunstmatige Intelligentie op
uw afdeling Credit Management
In deze masterclass gaan we in op het begrip ‘kunstmatige
intelligentie’. Zoals vaker bij onderwerpen die vol in de
aandacht staan, hebben we de klok wel horen luiden,
maar zijn er maar weinig die weten waar de klepel hangt.
We nemen u mee in de wereld van kunstmatige intelligentie
aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden in het
credit management proces. Door deze praktische insteek is
de complexe techniek goed te volgen en ziet u ook welke
kansen het biedt in uw eigen organisatie.
Dinsdag 23 april 2019 NBC Congrescentrum in Nieuwegein
Dinsdag 12 november 2019 Green Village in Nieuwegein

Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293,
1087 MN Amsterdam
T: 020-6721371
E: info@nlacademy.nl

www.nlacademy.nl

Kunstmatige Intelligentie op uw
afdeling Credit Management
Wat houdt deze masterclass in?
Tijdens deze masterclass gaan we in op het begrip
‘kunstmatige intelligentie’. Zoals vaker bij onderwerpen
die vol in de aandacht staan, hebben we de klok wel
horen luiden, maar zijn er maar weinig die weten waar de
klepel hangt.
Na het volgen van deze masterclass begrijpt u dat neurale
netwerken de technologie achter kunstmatige intelligentie
vormen en weet u precies waar en hoe deze innovatieve
technologie ingezet kan worden in het
creditmanagementproces en waar juist niet.
Daarnaast wordt u voorbereid op de uitdagingen die u
tegen zult komen wanneer u daadwerkelijk met deze
technologie aan de gaat binnen uw eigen organisatie.
Innoveren is een avontuur. Deze masterclass helpt u bij uw
voorbereidingen zodat het een geslaagd avontuur wordt.

Voor wie is deze masterclass bestemd?
Deze masterclass is bestemd voor finance en credit
management professionals. Deelname levert u zeker
voordeel op indien u werkzaam bent in een van de
volgende functies:
• Financieel directeur
• Innovatie manager
• Financieel manager
• Credit manager
• Hoofd debiteurenbeheer
• Hoofd administratie
• Controller

Programma
Ontvangst 8.30 uur, aanvang 9.00 uur,
einde 17.00 uur

Kunstmatige intelligentie:
uw data is goud waard!

• Kunstmatige intelligentie en Big Data, waar gaat
het nou eigenlijk over?
• De technologie achter kunstmatige intelligentie:
neurale netwerken
• Welke soorten neurale netwerken zijn er en hoe
werken ze?

Hoe verzamelt u de juiste data voor
een succesvol neuraal netwerk?

• Aan welke eisen moet uw data aan voldoen
voor een neuraal netwerk?
• Hoeveel data heeft u nodig om een goed neuraal
netwerk te bouwen?
• Alles wat u moet weten over datakwaliteit,
dataverrijking en databeheer
• Correlatiematrix, Gevoeligheidsanalyse en
Genetische algoritmes
• Hoe u kunstmatige intelligentie slim toepast voor
het allerbeste resultaat

Interpretatie van scores aan de hand
van drempelwaarden

• Robuustheid van het neurale netwerk en
herleidbaarheid van de neurale score
• Case commercie: Jagen op kansloze missies,
of focus op reële kansen?
• Case logistiek: Blijft de klant thuis voor de
bezorger of niet?

Kunstmatige intelligentie en
neurale netwerken toegepast in
creditmanagement

• Case: Dagvaarden om het proces of om
te incasseren?
• Case: Dossierontwikkeling, één uniform proces
of maatwerkopvolging?
• Case: Alle vorderingen uitbesteden of alleen
de klanten die niet gaan betalen?
• Ontwerp zelf een neuraal netwerk toegespitst
op uw praktijksituatie
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Algemene informatie
Deelnemers

Investering

Het aantal deelnemers aan deze training is beperkt
tot 20 personen.

Hand-out

De kosten voor deelname aan deze eendaagse
praktijkgerichte Masterclass bedragen 545 euro per
persoon exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief het
lesmateriaal, koffie/thee, fris en een luxe lunch.

Bij aanvang van de training ontvangt u van de trainer
een hand-out met daarin het lesmateriaal.

Inschrijven

Algemene voorwaarden
Op deelname aan deze training zijn onze algemene
voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op onze
website: www.nlacademy.nl

Annuleren
Als u onverhoopt bent verhinderd, dan kunt u zich
kosteloos door een collega laten vervangen. U kunt
ook de datum van deelname wijzigen indien dit vijf
werkdagen voor aanvang wordt doorgegeven.
Binnen vijf werkdagen voor aanvang bent u 25% van
het factuurbedrag verschuldigd. Annuleren kan tot
30 dagen voor aanvang van de oorspronkelijke
datum van deelname onder berekening van 100 euro
administratiekosten.

Vul het inschrijfformulier uit deze brochure volledig in
en stuur een scan van het formulier ondertekend
naar: info@nlacademy.nl

Incompany
Het is ook mogelijk om deze training op incompany
basis te laten verzorgen. Neem voor meer informatie
en/of een vrijblijvende offerte contact met ons op via
telefoonnummer 020 - 672 1371 of per email:
info@nlacademy.nl

Sprekers
Koen Meeusen

Jeroen Blokdijk

Koen werd in 2013 gegrepen door de
kracht en de uitdaging die neurale
netwerken bieden. De kans om
die technologie breed inzet
baar te maken heeft hij met
beide handen aangegrepen.
Met NeurOp BV maken zij de
techniek bereikbaar voor
bedrijven die zelf de expertise
niet in huis hebben.

Jeroen heeft tijdens zijn studie in 1994
al gewerkt met verschillende
soorten neurale netwerken.
Na een carrière in de
financiële wereld, heeft hij
in 2014 besloten om zijn
enthousiasme voor de
neurale netwerktechnologie
alle ruimte te geven.
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Inschrijfformulier
Vul het onderstaande formulier in en mail het naar info@nlacademy.nl.

Kunstmatige Intelligentie op uw afdeling Credit Management
Dhr.

Mevr.

* Verplicht in te vullen

Bedrijfsnaam*:
Voornaam*:
Achternaam*:
Functie*:
Email*:
Telefoon*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
PO-nummer:
Vragen en/of
opmerkingen:

Datum training*:

Dinsdag 23 april 2019

Handtekening*:

Dinsdag 12 november 2019

Organisatie
Next Level Academy BV is opgericht in 2005 en gevestigd
te Amsterdam. Naast de organisatie van trainingen en
seminars op het gebied van credit management is
Next Level de organisator van de jaarlijkse vakbeurs
Credit Expo, zie www.creditexpo.nl

Adres
Next Level Academy BV
Jan Vrijmanstraat 293
1087 MN Amsterdam
T: 020-6721371
E: info@nlacademy.nl
I: www.nlacademy.nl

