
Nadużycia finansowe

Korzyści z wdrożenia aplikacji:

 Możliwość tworzenia bardzo zaawansowanych modeli wykrywających fraudy dzięki 

rozbudowanym narzędziom analitycznym,

 Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Klienta: procesy analizy wniosków 

kredytowych są parametryzowane w celu odzwierciedlenia modeli stosowanych przez 

Klienta; wprowadzane są dedykowane ścieżki powstawania i przepływu alertów,

 Wyeliminowanie najbardziej czasochłonnych i rutynowych czynności analityków, przez 

co praca osób zaangażowanych w analizę danych będzie bardziej efektywna,

 Wprowadzenie mechanizmów backtestingu dla danych wskazanych jako 

zidentyfikowane przypadki nadużyć finansowych,

 Optymalizacja narzędzi analitycznych umożliwiająca zwiększenie efektywności 

wykrywania oszustw i redukcję ponoszonych strat,

 Zapewnienie wysokiego poziomu  bezpieczeństwa oraz ciągła adaptacja bazy reguł 

analizy do nowych scenariuszy popełnianych przestępstw.

Moduły systemu:

 ON-LINE - bieżąca analiza nowo złożonych wniosków według kilku kroków 

zawierających odpowiednie zestawy reguł.

 OFF-LINE -  analiza danych wniosków historycznych (szukanie powiązań pomiędzy 

wnioskami, testowanie reguł) oraz definiowanie reguł i grup reguł.

 ANALIZA STATYSTYCZNA - identyfikacja nowych reguł na podstawie analizy 

zależności cech poszczególnych wniosków oznaczonych jako rzeczywiste oszustwa.

 PANEL ANALITYKA - wprowadzanie informacji o rzeczywistych oszustwach oraz 

podejrzeniach z kategorii red flags, zarządzanie czarnymi i białymi listami.

 ADMINISTRACJA - zarządzanie użytkownikami, dziennikiem zdarzeń oraz 

parametrami systemowymi.

Rozwiązanie przeznaczone do wykrywania prób dokonania oszustw na produktach 

kredytowych. Realizuje funkcje związane z automatyczną identyfikacją podejrzanych 

wniosków kredytowych na podstawie definiowanych modeli reguł. Zapewnia również 

rozbudowane możliwości analityczne dla danych historycznych i wniosków wskaza-

nych jako faktyczne oszustwa. 

Spółka Bazy i Systemy Bankowe wspiera instytucje finansowe dla sprawnego i bezpiecznego 
działania, dostarczając im wysokiej jakości systemy IT. BSB posiada kompetentnych 
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, dzięki czemu naszym klientom oferujemy 
bezpieczne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.
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Funkcjonalność aplikacji:

 Analiza wniosków kredytowych w czasie rzeczywistym (akceptacja, odrzucenie lub 

wstrzymanie wniosków na podstawie zdefiniowanych reguł) – analiza online,

 Powiadamianie analityków aplikacji o konieczności manualnej weryfikacji podejrzenia o 

fraud (generowanie alertów),

 Możliwość definiowania reguł typu „knock-out”, powodujących bezwzględne odrzucenie 

wniosku,

 Wykorzystanie mechanizmów tzw. czarnych i białych list w procesie analizy online,

 Budowanie zestawów reguł analizy za pomocą edytora graficznego lub w postaci kodu 

wykonywalnego,

 Testowanie reguł na podstawie zbioru danych historycznych,

 Wykrywanie nowych reguł na podstawie statystycznej analizy zależności pomiędzy 

wnioskami stanowiącymi rzeczywiste oszustwa,

 Wprowadzanie informacji o rzeczywistych fraudach,

 Oznaczanie wniosków, dla których wystąpiły zjawiska typu „red flags”,

 Bieżące uwzględnianie wykrytych fraudów i ich cech w analizie online.

W przypadku pytań lub zamówienia prezentacji systemu prosimy o kontakt.
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