Odhalte podvodníky, omezte
rizika / ERIAN uchovává know-how
nejzkušenějších lidí ve firmě
Rozhoduje se podle pravidel, která nastavují a spravují sami uživatelé bez nutnosti podpory
dodavatele nebo interního IT.

Nástroj pro správná, rychlá
a konzistentní automatizovaná
rozhodnutí

Samoučící systém ERIAN
Detekuje podvody - úvěrové, pojistné aj. Provádí úvěrový scoring a prověřuje ochotu splácet.
Odhaluje interní podvody a zajišťuje transakční compliance.

Využití v praxi:

»
»
»

Posuzování žádostí o úvěr - kreditní byro se
schopností detailního zdůvodnění a doporučení
dalšího postupu
Výběr pohledávek - optimalizace procesu vývěru
pohledávek
Pojištění - formální kontroly a detekce podvodů
ve výkazech zdravotní péče, při sjednávání, změně
a likvidaci u ostatních typů pojištění

»
»
»

Clo - formální kontroly a detekce podvodů u celních
deklarací, aplikace regulace
Bezpečnost - analýza rizik cestujících v letecké
dopravě, ochrana Schengenského prostoru
Metodika - interní audit

Výhody:

»
»
»
»
»
»

Nahrazuje zkušenosti – uchovává znalosti těch
nejzkušenějších pracovníků, takže i při obměně lidí
neklesá kvalita práce.
Je samoučící - navrhuje sám některá pravidla na
omezení rizik.
Pravidla vytváří sami pracovníci, nemusí obtěžovat IT
a čekat 3 měsíce.
Auditovatelnost – lze kdykoliv zpětně prokázat, s jakými
pravidly byl hodnocen každý konkrétní případ.
Lze ho snadno uzpůsobit požadavkům klienta.
Oproti srovnatelné konkurenci je levnější.
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»
»
»
»

V případech, jež nemohou být rozhodnuty strojem,
zefektivní práci expertů tím, že jim poskytne relevantní
informace a to v přehledné a strukturované formě.
Rozhodování provádí dle pravidel, jež jsou založena
na kombinaci znalostí všech typů – expertních, ad-hoc
analýz, statistických modelů.
Provádí okamžitá rozhodování, zpracovává miliony
ohodnocení během krátkého časového okna, nabízí
zaručené udržení výkonu na rozdíl od jiných systémů.
Garantuje kvalitu pravidel simulací na historických datech.
Umožňuje jednoduše využít různé datové zdroje a služby
pro rozhodování.
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O společnosti KOMIX
KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992. Specializuje se zejména na dodávky informačních
systémů nebo aplikací na klíč, dále pak integrační nebo transformační projekty. Společnost KOMIX také
poskytuje konzultační služby zaměřené jak na návrh informačních systémů, tak na jejich kvalitu, testování
a provoz. Naším posláním je pomocí ICT technologií zlepšovat lidem život, usnadnit jim práci a ﬁrmám
poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu.
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