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Yaptırım İhtiyacı Taraması
Mali düzenleyiciler tarafından ileri sürülen son davalar 
ve uzlaşmalar, finans kuruluşlarının sağlam yaptırım 
tarama programlarına sahip olma ihtiyacını 
vurgulamaktadır. Kuruluşlar yalnızca güncellenmiş 
listeleri kullanmakla kalmamalı, ayrıca müşterileri 
düzenli olarak taramak, olası şüpheli ilişkileri araştırmak 
ve düzeltmek ve şüpheli etkinliklerin raporlanmasını 
otomatikleştirmek için prosedürlere sahip olmalıdır.

Finans kuruluşlarının yanı sıra, kumarhaneler, üreticiler 
ve çok uluslu şirketler gibi kuruluşlar da müşterileri, 
müşterileri ve satıcıları taramak için kapsamlı yaptırım 
tarama programlarına sahip olmalıdır. Mevcut 
müşteriler ve satıcılarla düzenli iş yürütürken ve yurtiçi 
ve yurtdışı işlemleri gerçekleştirirken işe alım dahil 
olmak üzere bu kuruluşlarla ilişkinin çeşitli noktalarında 
tarama yapılmalıdır.

Yapay Zeka Odaklı
Tarama süreciyle bir ad gönderildiğinde, Alessa, doğal 
yapısını analiz eder ve sinir ağları, Markov modelleri, 
harf çevirisi kuralları ve kelime gömme vektörleri dahil 
olmak üzere doğal dil işleme (NLP) tekniklerini 
kullanarak yapay zeka tabanlı karşılaştırmalar yapar.

Bu temel yetenekler, Alessa'nın varlıkları ad, doğum 
tarihi ve yerel karakterdeki adlar gibi faktörlerle 
eşleştirdiği anlamına gelir. Potansiyel eşleşmeler 
bulunduğunda, maçın gücünü temsil eden bir skor 
içeren bir uyarı oluşturulur. Eşleşme sayısını azaltmak 
ve tarama sürecini kolaylaştırmak için Alessa, yalnızca 
belirli bir güven puanının üzerindeki uyarıları 
döndürecek şekilde yapılandırılmıştır.

Alessa ile Durum Tespiti 
Alessa, yüksek riskli kişileri ve işletmeleri 
belirleyerek ve ardından riski yönetmelerini 
sağlayarak kuruluşları korur. Varlıklar üç şekilde 
taranabilir:
• İsteğe bağlı tarama, kullanıcıların bilgilerini girerek bir 

kuruluşun riskini değerlendirmelerine olanak tanır
• Planlanmış periyodik değerlendirmeler, tüm müşteri 

tabanı için risk profillerindeki değişiklikleri anında 
belirler

• Gerçek zamanlı tarama, işe alım ve işlem izleme 
sistemlerinin, üçüncü şahıslar da dahil olmak üzere 
bir kuruluşun riskini gerçek zamanlı olarak 
değerlendirmesine olanak tanır 

Alessa, yaptırım tarama süreci sırasında olası eşleşmeleri 
belirlemek için yapay zeka destekli teknikler kullanır.
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Alessa, varlıkları ve bunlarla ilişkili riskleri doğrulamaya 
yardımcı olmak için bilinen bağlantıların bir listesini ve olası 

konumları sağlar.

Alessa, yaptırım listesi uyarılarınızın durumu hakkında 
içgörüler sağlayarak durum tespiti sürecinizi yönetmenize 

yardımcı olur.

Gösterge Tabloları ve 
Denetim İzleri
Alessa, iş akışı geçişleri, sahipler ve eylemler de dahil 
olmak üzere bir uyarı ile ilgili olarak gerçekleştirilen tüm 
eylemleri ve ne zaman olduğunu izler; kabul edilen / 
reddedilen davalar; yorumlar; ve ekli belgeler. Bu 
yetenek sayesinde Alessa, tarama sürecinin ve eşlik 
eden araştırmaların etkinliğinin değerlendirilmesine 
olanak tanıyan kapsamlı raporlar sağlayabilir.
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CaseWare RCM Hakkında
CaseWare RCM Inc., bir finansal suç tespit, önleme ve yönetim çözümü olan Alessa'nın üreticisidir. 
Bankacılık, sigortacılık, FinTech, oyun, üretim, perakende ve daha fazlası alanlarında 20'den fazla ülkede 
konuşlandırılan Alessa, yüksek riskli etkinlikleri tanımlamak ve uyumluluğun önünde olmak için ihtiyaç 
duyduğu tek platform kuruluşudur. Alessa'nın kuruluşunuza uyum sağlamasına, karmaşık sahtekarlık 
planlarını tespit etmesine ve israf, kötüye kullanım ve kötüye kullanımın önlenmesine nasıl yardımcı 
olabileceği hakkında daha fazla bilgi için bizi ziyaret edin www.alessa.com.

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya  bilgi 
almak için 

kagan.demirdoven@med-group.com.tr 
adresinden bize ulaşın.
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