
İstisnai İstisnalar, risk bazlı örnekler oluşturmak ve önemli günlük girişlerini 
tanımlamak ve denetim çabalarını en yüksek suistimal veya hata riski taşıyan öğelere 
odaklamak için risk alanlarına genel bir bakış sağlamak amacıyla denetim istihbaratı ve 
makine öğrenimi tekniklerini kullanır.
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İstisnai İstisnaların Faydaları

SmartAnalyzer içindeki İstisnai İstisnalar - Genel 
Muhasebe uygulamasını kullanarak, denetçiler en riskli 
işlemleri kolayca belirleyebilir. Denetçiler, bu riskli 
işlemleri seçmek için test ağırlığı ile birlikte kriterler 
atayabilir.
Denetçiler, yüksek değerli işlemlere veya potansiyel 
kopyalara hafta sonları girilen işlemlerden daha fazla 
ağırlık uygulayabilir. IDEA, her işlem için her ağırlıklı testin 
sonuçlarını toplayarak, "en riskli" işlemleri belirleyebilir. 
Daha sonra denetçiler, denetim örneğinin bir parçası 
olabilecekleri seçmek için bu işlemlerden geçebilirler.

Yüksek Riskli Alanları 
Belirleme 

En riskli işlemleri ve ilgili tüm 
ayrıntıları hızla belirleyin

Daha İyi Denetim Kalitesi
Daha anlaşılır sonuçlar sağlamak 

için tüm işlemleri veri 
düzensizlikleri ve örnek kalitesi 

için tarayın

Risk Bazlı Örnekleme 
Daha riskli işlemlere odaklanın ve 
bunları ayrıntılı olarak inceleyin

SmartAnalyzer Uygulaması



CaseWare IDEA
CaseWare IDEA, 30 yılı aşkın süredir denetim ve muhasebe yazılımı endüstrisine liderlik eden, 16 dilde desteklenen ve 130 ülkede 
500.000'den fazla kişi tarafından kullanılan çözümlerle CaseWare International'ın bir bölümüdür. IDEA, veriler hakkında düşünme ve 
verilerle çalışma şeklimizi değiştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanır. Daha fazla bilgi edinmek için ziyaret edin 
idea.caseware.com.
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Anahtar Yetenekler

IDEA'nın en son sürümünü kullanmaya başlayın ve İstisnai 
İstisnalar ile güçlü risk tabanlı denetim analitiğinden yararlanın.

Passport'tan IDEA 11 ve sonrasında indirin.
Daha fazla bilgi için bizimle  info@med-group.com.tr  iletişime geçin.

 İstisnai İstisna, kullanıcıların Büyük Defter 
(Yevmiye Defteri) verileri üzerinde analitik 
çalışmasına izin veren kurallara dayalı ve 
makine öğrenimi testlerinin bir 
kombinasyonudur ve bunlar daha sonra 
daha fazla araştırma için denetim kanıtı 
olarak Çalışma Belgeleri'ndeki denetim 
prosedürlerine bağlanabilir. Tüm bireysel 
sonuçlar risk derecelendirmesine sahiptir, 
böylece testler çok fazla işlem üretiyorsa 
kullanıcılar en riskli işlemlere odaklanabilir.

Bu testler arasında Benford Yasası testleri, 
nadir ve karmaşık hesap kombinasyonları 
ve çoğunluğun normal davranışından sapan 
kayıtları (vektörler) saptamak için Yerel 
Aykırı Faktör (LOF) ve İzolasyon Ormanı 
gibi farklı Denetimsiz Makine Öğrenimi 
algoritmaları kullanan Aykırılar Tespiti 
bulunur. 

Analitik tabanlı denetim süreci

İstisnai İstisnalar, kullanıcıların günlük girişlerini 
dolandırıcılık veya hata riskine göre puanlamasına ve 
rastgele bir örnekten daha alakalı ve verimli olan risk 
temelli bir örneklem çıkarmasına olanak tanır.

Denetçiler, denetim analizi yapmak için genellikle 
örnekleme tekniklerine güvenirler. Geleneksel 
istatistiksel yaklaşımlar, genellikle risk olarak 
sınıflandırılabilecek eksik işlemlere yol açabilen 
rastgele örnekleme prosedürlerine dayanır. Sonuç, 
eksik veya düşük kaliteli bir denetim olacaktır.

Güçlü Testler

info@med-group.com.tr
https://idea.caseware.com/about/contact-us

