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Üçüncü Taraf Verileri
Alessa Fonksiyonları

Alessa, durum tespiti, yaptırımlar ve izleme listesi taraması, işlem izleme ve tarama ve düzenleyici raporlama 
yetenekleri sunan, yüksek düzeyde yapılandırılabilir, uçtan uca bir finansal suç, risk ve uyumluluk 
çözümüdür.

Üçüncü taraf verileri ve risk istihbaratı (örn. Refinitiv World-Check ve EDD raporları, Thomson Reuters 
CLEAR ID Confirm™, Dow Jones Risk & Compliance, CipherTrace kripto istihbaratı ve esrarla ilgili veriler) 
ile birleştirildiğinde, Alessa müşterileri şu avantajlardan yararlanır: tek bir uygulama içinden müşteri 
tanımlama ve durum tespiti yetenekleri.

Daha iyi genel risk yönetimi için konunuzun 
daha kapsamlı bir profilini oluşturun

• Kimlik doğrulama, tarama ve gelişmiş durum tespiti için tek bir uygulama kullanın
• Tarama ve kimlik doğrulamasından elde edilen sonuçları işlem izleme, risk puanlama ve düzenleyici raporlama

süreçlerine dahil edin
• Şüpheli etkinliklerin araştırılmasına otomatik olarak rehberlik etmek için yapılandırılabilir iş akışlarını kullanın
• Denetçiler ve denetçiler için tüm durum tespiti faaliyetlerinin bir denetim izini sürdürmek için vaka yönetimini

kullanın

• Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun alanlara göre
kimlik doğrulama ve tarama gerçekleştirin

• Alışma süresini azaltmak için CLEAR® tarafından
sunulan herkese açık ve özel verileri kullanın

• Kötü oyuncularla iş yapmaktan kaçınmak için iş
ilişkilerini hızla doğrulayın

• Daha iyi, genel risk yönetimi için konunuzun daha
kapsamlı bir profilini oluşturun

• Birleşik kimlik ve risk puanları nedeniyle bir kuruluşla
ilgili daha bilinçli kararlar verin

• İşlem izleme ve bağlantı analizi bilgileriyle risk
puanlarını sürekli güncelleyin

Uyumluluk faaliyetleri için geçen süreyi kolaylaştırın ve azaltın

Daha etkili uyumluluk Daha iyi risk yönetimi
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Analitik, İş Akışı ve Vaka Yönetimi



Alessa ve Risk Verileri
Üçüncü taraf risk verileri, küresel ölçekte tarama ve durum tespiti yeteneklerini genişletir ve her yerdeki 
kuruluşların her gün güvendiği yüksek kaliteli risk istihbaratı sağlar.

Alessa ve Kimlik Doğrulama
Özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen eksiksiz bir 
süreçle kimlikleri doğru ve verimli bir şekilde onaylayın. 
Puanlama özelleştirmesi, belirli bir vaka için hangi 
verilerin en alakalı olduğunu belirlemenize olanak tanır, 
böylece konunuzun söyledikleri kişi olup olmadığını 
kolayca belirleyebilirsiniz.

Kredi başlık verileri, kamu hizmetleri kayıtları, OFAC 
listeleri, FEIN bilgileri, dahili kayıtlar ve iş 
bağlantıları bilgileri ile tam olarak donatılacaksınız - 
riski proaktif ve güvenli bir şekilde azaltmak için 
kullanabileceğiniz kapsamlı kamuya açık ve özel 
veriler elinizde olacak.



Alessa, kimlik doğrulama ve risk istihbarat verileriyle 
birlikte kullanıldığında, kuruluşların

• Kimliği hızla doğrulayın ve bireyleri ve işletmeleri tarayın
• İlk katılım ve incelemeler için zaman alan ve hatalı web

aramalarına olan bağımlılığı azaltın
• İşlemleri görüntüleme (ve potansiyel olarak engelleme)

Müşterinizi Tanıyın (KYC)/İşinizi 
Tanıyın programınızı güçlendirin

• Risk puanlarındaki değişiklikleri tespit edin, izleyin
ve kararlar alın

• Düzenleyici raporlar ve çok daha fazlası için
destekleyici bilgileri kolayca toplayın

Etkili AML uyumluluk önlemlerini günlük işlemlere nasıl 
yerleştirebileceğinizi öğrenmek için bizi Alessa.com 
adresinde ziyaret edin veya alessa@caseware.com 
adresinden bize e-posta gönderin.

150 Isabella Street, Suite 800 
Ottawa, ON K1S 1V7, Canada

1-844-265-2508

alessa@tier1fin.com

www.alessa.com

Alessa Hakkında
Tier1 Financial Solutions tarafından sunulan Alessa, bankacılık, sigorta, fintech, oyun, üretim, perakende 
ve daha fazlası için bir uyumluluk, kontrol izleme ve dolandırıcılık önleme çözümüdür. Alessa, dünya 
çapındaki dağıtımlarıyla, kuruluşların şüpheli işlemleri hızlı bir şekilde algılamasına, yüksek riskli 
müşterileri ve satıcıları belirlemesine ve karlılığı azaltan ve maliyetleri artıran dolandırıcılık risklerini 
azaltmasına olanak tanır. Alessa'nın kuruluşunuzun düzenlemelere uyumu sağlamasına, karmaşık 
dolandırıcılık planlarını tespit etmesine ve israfı, kötüye kullanımı ve kötüye kullanımı önlemesine nasıl 
yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.alessa.com/.

Alessa hakkında daha fazla bilgi edinmek veya  bilgi almak için 
kagan.demirdoven@med-group.com.tr adresinden bize ulaşın.

mailto:kagan.demirdoven@med-group.com.tr



