ROZWIĄZANIA DLA DOBREGO ZARZĄDZANIA

TRANSACTIONMONITOR

Redukcja ryzyka i wzrost zysku dzięki Ciągłemu Monitorowaniu. Szybka
identyfikacja oszustw, malwersacji, błędów oraz nieefektywności procesów.
Dwa Megatrendy, które zwracają uwagę
Zarządów Firm.
Firmy dbają o zwiększenie obrotów oraz
zysków. Z drugiej strony muszą walczyć z
ryzykiem, korupcją oraz możliwością
przestępstw
popełnianych
przez
pracowników, jednocześnie dbając o
zachowanie standardów. Firmy tracą średnio
5-7% rocznego obrotu w związku ze
sprzeniewierzeniem i 1-5% w związku z
awariami oraz nieefektywnością procesów.
Straty te
wpływają bezpośrednio na
obniżenie zysku Firmy!
Obowiązek zachowania staranności, różne
regulacje
prawne
oraz
konieczność
informowania
interesariuszy
wymaga
podejmowania odpowiednich działań w celu
zminimalizowania ryzyka i strat.
Ciągłe i kompleksowe monitorowanie
wszelkich działań związanych z rachunkiem
zysków i strat.
Każda działalność związana z prowadzonym
biznesem pozostawia wiele śladów w różnych
rekordach systemów komputerowych, na
przykład w Księdze Głównej, w plikach
gospodarki magazynowej, w systemie
składania zamówień, systemach płacowych i
innych. Bez systemu TransactionMonitor
niemożliwe jest wykrycie wśród milionów

transakcji tych kilku, które zawierają dowody
na błędy, nieefektywności, niedociągnięcia w
zakresie kontroli, a nawet oszustwa.
TransactionMonitor jest efektywnym i
skutecznym instrumentem do kompleksowej
analizy i ciągłego monitorowania danych
transakcyjnych,
danych
statycznych,
śledzenia zmian parametrów systemu,
dzienników oraz logów. System zawiera setki
predefiniowanych procedur analitycznych do
automatycznego wykrywania wzorców,
wskazujących na manipulacje, oszustwa,
błędy oraz luki w konfiguracji systemu jak
również łamanie polityk w zakresie praw
dostępu. Co więcej, system może pomóc
zidentyfikować nawet nowe i nieznane formy
nieprawidłowości, poprzez zastosowanie
nowoczesnych
algorytmów
eksploracji
danych.
Bogaty system raportowy wspomagany przez
system kontroli przepływu pracy i
dokumentów pozwala na sprawdzanie
szczególnie
ryzykownych
procesów
biznesowych.
Odkryj szybki i skuteczny sposób na
wykrywanie fikcyjnych faktur, łapówek,
płatności do fikcyjnych pracowników,
fikcyjnych kont i wydatków, podwójnie
zapłaconych faktur, nieuzasadnionych zniżek
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i zmniejszonych płatności od klientów oraz
wielu innych.
TransactionMonitor: Dobra różnica!
 Kompleksowa Analiza zamiast próbek.
 Ciągły monitoring zamiast okazjonalnej,
jednokrotnej analizy.
 Analiza pojedynczych transakcji zamiast
grup transakcji i danych.
 Perspektywa mikro, zamiast makro.
 W pełni automatyczna analiza danych
zamiast ręcznych testów.
 Obszerny katalog algorytmów analizy.
 Ciągły rozwój i ulepszenie systemu.
 System raportowy wspomagany przez
system kontroli przepływu pracy i
dokumentów i zorientowany na Dobre
Praktyki Biznesowe.
 Elastyczny, włączona obsługa wielu
klientów.
 Adaptacja dla specyfiki biznesu Klienta.

