IBM OpenPages
with Watson
Pewność, że możesz osiągnąć swoje cele
biznesowe w świecie dynamicznego ryzyka

Wyzwania rynkowe
W środowisku biznesowym charakteryzującym się ciągłą niestabilnością rynku i stale zwiększającymi się wymaganiami prawnymi, przedsiębiorstwa muszą być w stanie rozpoznać ryzyko i wyzwania związane ze zgodnością z
przepisami oraz zarządzać nimi. Obecnie ﬁrmy doświadczają gwałtownego wzrostu liczby aktywnych użytkowników
pierwszej linii — niekiedy są ich dziesiątki tysięcy — rozproszonych po całej organizacji i korzystających z narzędzi o
niespójnych możliwościach. Użytkownicy ci potrzebują rozwiązań, które łączą w sobie możliwości oferowane przez
sztuczną inteligencję (AI) ze zwiększonym komfortem pracy, aby wzmocnić pozycję pierwszej linii: rozwiązań które
będą elastycznie dostosowywać się do zmian przepisów, a jednocześnie będą na tyle proste w obsłudze, aby można
je było wdrożyć u dużej liczby użytkowników bez konieczności intensywnych szkoleń.

Łatwe zarządzanie ryzykiem, wymogami regulacyjnymi i
zmianami przepisów
IMB OpenPages® with Watson oferuje przedsiębiorstwom jedyną na rynku, opartą na sztucznej inteligencji,
zintegrowaną ofertę w zakresie nadzoru, ryzyka i zgodności (GRC). Rozwiązanie to dostarcza podstawowe usługi i
komponenty funkcjonalne, obejmując ryzyko operacyjne, zgodność z przepisami, nadzór informatyczny, zapewnienie
ciągłości biznesowej, kontrolę wewnętrzną, ryzyko związane z ﬁrmami zewnętrznymi, ryzyko związane z modelem
oraz zarządzanie strategiami i mechanizmami kontroli ﬁnansowej. Ta platforma GRC nowej generacji jest wyposażona w funkcje analityki biznesowej IBM Cognos® Analytics, umożliwiające samodzielną eksplorację danych
i wgląd w nie. Graﬁczny interfejs użytkownika został opracowany zgodnie z podejściem Design Thinking, uwzględniając w pierwszej kolejności użytkownika.

Najważniejsze informacje
•

• Przyjęcie GRC we wszystkich trzech liniach
• Obniżenie kosztów zapewnienia zgodności z
przepisami i uzyskanie wartości biznesowej dzięki
zintegrowanej platformie GRC
• Konﬁguracja przepływów pracy w celu automatyzacji
procesów GRC w kilka minut
• Interfejsy REST API, które integrują procesy GRC z
aplikacjami innych ﬁrm
• Wbudowane funkcje analityczne Cognos Analytics,
pozwalające na uzyskanie istotnych analiz predykcyjnych

• Automatyzacja procesów GRC, pozwalająca skrócić czas
uzyskania wartości dodanej
• Przekazywanie użytkownikom wiedzy eksperckiej za
pomocą interfejsu API Watson do przetwarzania języka
naturalnego oraz Watson Assistant
• Przedstawianie propozycji kontroli lub sugestii dotyczących kategoryzacji ryzyka
• Wdrożenie w dowolnym miejscu: korzystaj z OpenPages w
dowolnym miejscu, za zaporą sieciową lub w dowolnej
chmurze za pośrednictwem IBM Cloud Pak for Data

OpenPages with Watson ﬁrmy IBM® to oparta na sztucznej inteligencji platforma nadzoru, ryzyka i zgodności (GRC),
stworzona, aby pomóc organizacjom organizacjom zarządzać ryzykiem i wyzwaniami związanymi ze zgodnością z
przepisami. Wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji oferowane przez IBM Watson®, platforma OpenPages
konsoliduje rozproszone systemy GRC i centralizuje rozproszone funkcje zarządzania ryzykiem w jednym,
zintegrowanym rozwiązaniu. Pozwala to obniżyć koszty utrzymania wielu rozwiązań.
Dzięki OpenPages klienci mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję w całym przedsiębiorstwie, budować i
skalować sztuczną inteligencję z poczuciem zaufania i przejrzystości oraz stworzyć platformę analityczną gotową do
wykorzystania w biznesie. OpenPages wspiera przyjęcie GRC bez konieczności przeprowadzania szkoleń we
wszystkich trzech liniach.
OpenPages with Watson umożliwia ﬁrmom zarządzanie ryzykiem i wyzwaniami związanymi ze zgodnością z
przepisami w całej organizacji. Platforma została zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania, skalowalności i
elastyczności.
OpenPages with Watson umożliwia sprawne wdrożenie, co zapewni szybkie wyciągnięcie korzyści. Administratorzy
biznesowi mogą w ciągu kilku minut skonﬁgurować przepływy pracy w celu zautomatyzowania procesów GRC.
Wbudowane wskazówki dostarczają użytkownikowi informacji na żądanie. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą
dotrzymywać terminów i pozostawać na bieżąco z szybko zmieniającymi się wymogami prawnymi i biznesowymi.

Możliwości, które uwzględniają
nowy kontekst GRC
Systemy GRC muszą obsługiwać zuniﬁkowany podgląd
wszystkich procesów. Takie podejście może poprawić
nadzór, zapewniając, że każdy pracownik organizacji
będzie czuć się odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.
Pomaga również obniżyć koszty przy jednoczesnym
zachowaniu sprawności działania.
Rysunek nr 1: Integracja z Watson AI pozwala na udostępnienie
specjalistycznej wiedzy wszystkim użytkownikom

Dzisiejszy rynek wymaga większego udziału wszystkich
linii organizacji, a zwłaszcza pierwszej linii.
Firmy potrzebują bardziej holistycznego obrazu ryzyka i
zgodności w całym przedsiębiorstwie, który będzie zawierać
dane dostarczane przez pracowników z pierwszej, drugiej lub
trzeciej linii organizacji oraz dostawców spoza organizacji.
Wymagają również szybszego udostępniania nowych
przypadków użycia, aby móc reagować na zmienność w
przedsiębiorstwie. IBM OpenPages with Watson odpowiada
na te wyzwania oferując następujące funkcje:
• Dynamiczne panele kontrolne, które pozwalają zwiększyć
efektywność i usprawnić zarządzanie ryzykiem. Administratorzy
i użytkownicy mogą dostosowywać widoki, wizualizacje,
widgety, karty zadań i spersonalizowane opcje strony docelowej
w oparciu o swoje obowiązki i zakresy odpowiedzialności.
• Widoki zadań umożliwiają obsługę bez wcześniejszego
szkolenia dla wszystkich linii organizacji. Zadaniowy
interfejs użytkownika usprawnia nawet złożone procesy i
czynności wykonywane przez użytkowników. Użytkownicy mogą między innymi tworzyć własne listy, mapy
natężenia, relacje między elementami równorzędnymi,
podczas gdy wskazówki dla użytkownika pomagają
szybko i dynamicznie budować kluczowe pola.
• Wbudowana funkcja GRC Workflow obejmuje wiele
gotowych przypadków użycia, które mogą być uruchamiane zgodnie z zadanym harmonogramem. Funkcja
„przeciągnij i upuść” umożliwia administratorom
modyﬁkowanie lub tworzenie nowych przepływów pracy
za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Zadania mogą
wykorzystywać wiele źródeł, a przypisaną osobę można
wybrać z jednego lub więcej pól.
• Wspólna biblioteka zawierająca informacje dotyczące
ryzyka i pojedynczy model danych zapewniają spójny,
całościowy widok ryzyka i stanu zgodności z przepisami.
Pojedynczy widok ryzyka we wszystkich domenach dla
wszystkich użytkowników zapewnia przejrzystość GRC.
Wizualny projekt wykorzystujący interfejs użytkownika i
wbudowany przepływ pracy umożliwia sprawną
współpracę pomiędzy użytkownikami bizneso

wymi a informatykami. Wbudowane i konﬁgurowalne treści
zwiększają szybkość i efektywność procesów GRC.

Od przeszłości do przyszłości
Przyszłe decyzje mogą być wprawdzie podejmowane w
oparciu o dane historyczne, jednak pojawiające się zagrożenia
muszą być brane pod uwagę w większym stopniu niż w
przeszłości i umieszczane w kontekście zmieniających się
postaw wobec ryzyka.
Istnieje również rosnąca potrzeba zwiększonego dostępu do
danych pokrewnych. Większa dostępność danych, ułatwiona
dzięki integracjom w czasie rzeczywistym, umożliwia
ekspertom ds. zgodności monitorowanie wielu różnych
źródeł. GRC zapewnia zagregowany wgląd w problemy
systemowe w zakresie mechanizmów kontroli, procesów i
zgodności w dynamicznych obszarach, takich jak cyberryzyko
i ochrona danych. Oznacza to, że systemy muszą posiadać
połączoną bibliotekę zawierającą elementy ryzyka i zgodności, które mogą być przeglądane w różnych wymiarach
biznesowych. Rozwiązanie OpenPages with Watson ﬁrmy
IBM reaguje na te potrzeby, pomagając klientom przejść z
trybu „co się stało” do trybu „co się stanie”.

Czynniki wyróżniające i wartość biznesowa
Platforma oferuje kilka kluczowych, wyróżniających ją funkcji związanych z wartością biznesową, które
mogą zdecydowanie usprawnić proces podejmowania decyzji i przyspieszyć czas osiągnięcia wartości
przez klienta, a w tym:
Rozszerzalne rozwiązania obejmujące zaawansowane
procesy biznesowe w obszarach ryzyka i zgodności.
Całościowe zarządzanie procedurami zgodności z
przepisami umożliwiające przyjmowanie i przekierowywanie informacji o przepisach do ekspertów z danej
dziedziny (SME) w celu ich analizy.
Integracja i agregacja danych za pomocą oferowanego
przez IBM rozbudowanego interfejsu API REST,
umożliwiającego klientom uzyskanie całościowego
obrazu ryzyka i jego skutków.
Funkcja GRC Calculations, która umożliwia użytkownikom automatyczne ustawianie wartości w polach, gdy
tworzony jest obiekt, aktualizowane są pola danych
wejściowych do obliczeń lub obiekty są ze sobą
kojarzone.
Integracja z translatorem językowym Watson
umożliwiająca wykrywanie i konwersję ponad 50
języków na domyślny język użytkownika, wybrany w
ramach OpenPages.
Dostępność jako kaseta na platformie IBM Cloud Pak
for Data, która działa w dowolnej chmurze posiadającej
zintegrowane możliwości oferowane przez IBM i
partnerów IBM, aby przyspieszyć proces wdrażania
sztucznej inteligencji.

Rysunek nr 2: Administratorzy biznesowi mogą szybko automatyzować procesy GRC
dzięki narzędziu pozwalającemu projektować przepływy pracy, GRC Workflow Designer

Rozwiązanie IBM Watson do integracji przetwarzania języka naturalnego rozumie tekst i rekomenduje
klasyﬁkację, kategoryzację lub mapowanie obiektu w
oparciu o przetwarzanie języka naturalnego i szkolenie
ekspertów. Na przykład, może sugerować kategorie
zdarzeń typu Basel II lub sugerować, która kontrola
zawiodła i na jakie strategie ma to wpływ.
Watson Assistant oferuje 24-godzinną pomoc w
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników OpenPages. Ten wirtualny asystent może
udzielać interaktywnych odpowiedzi tekstowych,
obsługiwać wyszukiwanie w języku naturalnym oraz
kierować do konkretnych stron w OpenPages lub w
zaimportowanych dokumentach.
Inteligentna analiza danych i wspomaganie
podejmowania decyzji zapewniają wgląd w stan ryzyka
w całej organizacji za pomocą dynamicznych pulpitów,
wykresów i raportowania wymiarowego. Współdziałanie
w zakresie analizy podstawowych przyczyn. Projektowanie raportów metodą „przeciągnij i upuść” oraz
samoobsługowa eksploracja danych.

Podstawy GRC

Korzyści

OpenPages with Watson oferuje ﬁrmom możliwość wdrażania rozwiązań zgodnie z potrzebami dzięki przyszłościowej architekturze,
która może się rozwijać wraz z rozwojem organizacji. Rozwiązanie OpenPages jest skalowalne dla dziesiątek tysięcy użytkowników.
Ta konﬁgurowalna platforma zapewnia modułowy zestaw dziewięciu rozwiązań dla GRC w przedsiębiorstwie, które obsługują:

OpenPages oszczędza czas, ponieważ użytkownicy mogą
wybierać sugestie na interfejsie z pomocą kategoryzacji
opartych na sztucznej inteligencji i wirtualnych asystentów.
• Poprawia jakość danych. Odpowiednie, oparte na sztucznej
inteligencji klasyﬁkacje pomagają użytkownikom zmniejszyć liczbę błędów, obniżają ryzyko oraz zwiększają
dokładność i efektywność raportowania incydentów i
działań ograniczających ryzyko.
• Zmniejsza lukę w wiedzy. Wirtualni asystenci zapewniają
użytkownikom inteligentne podejście do kwestii zgodności,
udzielając odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

• Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
• Zarządzanie zgodnością z przepisami
• Zarządzanie strategiami
• Nadzór informatyczny
• Zarządzanie kontrolami wewnętrznymi
• Nadzór nad ryzykiem związanym z modelami
• Zarządzanie ciągłością biznesową
• Zarządzanie ryzykiem związanym z ﬁrmami zewnętrznymi
• Zarządzanie mechanizmami kontroli ﬁnansowej

Funkcjonalność
Wykorzystaj oferowane przez Watson możliwości przetwarzania języka naturalnego na dowolnych danych GRC i
skonﬁguruj klasyﬁkator dla maksymalnie trzech poziomów
kategorii.

Rysunek nr 3: IBM OpenPages with Watson zapewnia całościowe
dane potrzebne do wykonania zadania GRC

Dziewięć rozwiązań GRC
skierowanych do określonych
grup użytkowników, w ramach
jednej, wysoce zintegrowanej
platformy
OpenPages with Watson oferuje klientom dziewięć
rozwiązań skierowanych do określonych grup użytkowników i będących odpowiedzią na konkretne wyzwania
GRC, z możliwością zakupu tylko potrzebnych rozwiązań w
ramach zuniﬁkowanej, wysoce zintegrowanej platformy. To
pojedyncze repozytorium danych zapewnia przedsiębiorstwom pojedyncze źródło wiarygodnych informacji.
Pomaga zapobiegać błędom ludzkim i niespójnościom w
danych oraz jest dostarczane z szybkością i możliwościami,
które skalują się, aby wspierać nawet największe organizacje. OpenPages posiada przyszłościowy kształt i technologię,
dziewięć rozszerzalnych rozwiązań z opcją rozszerzenia na
nowe przypadki użycia, integrację i agregację danych oraz
zaawansowaną analitykę i możliwości AI.

IBM OpenPages Operational Risk
Management (ORM)
IBM OpenPages Operational Risk Management (ORM) to oprogramowanie, które automatyzujące proces identyﬁkacji,
pomiaru, monitorowania, analizy i zarządzania ryzykiem operacyjnym. Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorstwom
integrację danych dotyczących ryzyka w ramach jednego środowiska. Przykłady danych dotyczących ryzyka obejmują
oceny ryzyka i mechanizmów kontroli, wewnętrzne i zewnętrzne zdarzenia powodujące straty, kluczowe wskaźniki ryzyka
oraz zarządzanie problemami i planami działania. Najważniejsze cechy produktu:

Samoocena ryzyka i kontroli (RCSA). Automatyzacja
całego procesu identyﬁkacji, analizy, ograniczania,
zarządzania i monitorowania ryzyka operacyjnego.
Śledzenie kluczowych ryzyk i wskaźników
wydajności (KRI/KPI). Tworzenie i monitorowanie
wskaźników wydajności dla wszystkich kluczowych
ryzyk i mechanizmów kontroli. Śledzenie metryk i
progów ryzyka ze zautomatyzowanym powiadamianiem
w przypadku przekroczenia progów.
Zarządzanie zdarzeniami skutkującymi stratą.
Umożliwia menedżerom ds. ryzyka śledzenie zdarzeń
związanych ze stratami wewnętrznymi i zdarzeń
potencjalnie wypadkowych, rejestrowanie ilości oraz
określanie podstawowych przyczyn, a także odpowiedzialności. Możliwości analizy statystycznej i analizy
trendów pozwalają użytkownikom śledzić środki
zaradcze i plany działania.

Zewnętrzne zdarzenia skutkujące stratą. Integracja z bazą
danych zewnętrznych zdarzeń skutkujących stratą, IBM FIRST
Risk Case Studies, daje pewność, że Twoje przedsiębiorstwo
nie koncentruje się wyłącznie na sobie i może uwzględnić
zdarzenia niepożądane i inne straty, które zdarzają się w
podobnych instytucjach. Do analiz scenariuszy, ocen i ryzyka
można włączyć zewnętrzne zdarzenia skutkujące stratami.
Analiza scenariuszy. Możliwość wykorzystania wszystkich
istotnych danych zawartych w systemie do opracowania
roboczych scenariuszy i określenia, które scenariusze
wymagają dodatkowych działań ograniczających ryzyko.
Zarządzanie problemami i usuwanie ich skutków.
Tworzenie i śledzenie problemów związanych z automatyzacją przez cały ich cykl życia. Dzięki jednemu źródłu
wiarygodnych informacji, problemy związane z repozytorium
mogą być zgłaszane przez dowolny obszar lub jednostkę
odpowiedzialną za ryzyko i zapewnianie zgodności. Ponadto
dowolny użytkownik lub wybrana grupa użytkowników może
wyświetlić problemy lub podjąć względem nich działania.

Korzyści
IBM OpenPages Operational Risk Management

• Umożliwia identyﬁkację i obsługę obszarów wysokiego

zmniejsza ryzyko poprzez proaktywne zarządzanie

ryzyka oraz nowo powstającego ryzyka.

kluczowymi czynnikami ryzyka. Umożliwia zrozumienie

• Dostarcza na żądanie praktyczne raporty na temat

proﬁlu ryzyka, przyczyniając się jednocześnie do

bieżącego stanu ryzyka operacyjnego w całej organizacji.

poprawy wyników przedsiębiorstwa pod względem

• Pomaga zarządzać ryzykiem, usprawnia pomiar ryzyka i

przychodów i zysku.

minimalizuje straty.

IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management (RCM)
IBM OpenPages Regulatory Compliance Management (RCM) pomaga organizacjom skrócić czas i obniżyć koszty
analizy wymogów prawnych oraz proaktywnie reagować na zmiany w przepisach. Rozwiązanie to pomaga obniżyć
ryzyko m.in. sankcji i grzywien związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Pomaga organizacjom rozdzielić przepisy
na katalog wymagań, ocenić ich wpływ na przedsiębiorstwo oraz tworzyć zadania umożliwiających podjęcie działań.
OpenPages Regulatory Compliance Management oferuje szeroki wachlarz funkcji i możliwości. Oprogramowanie jest
przeznaczone do następujących zastosowań:

Konsolidacja wymogów regulacyjnych w
centralnym repozytorium. Pojedyncze repozytorium
może dokonywać podziału i klasyﬁkacji złożonych
przepisów prawnych, umożliwiając interesariuszom w
całym przedsiębiorstwie szybsze i bardziej efektywne
przetwarzanie dużych ilości danych związanych z
przepisami.
Mapowanie wymogów prawnych z wewnętrzną
systematyką i strukturami biznesowymi. Narzędzie
zapewnia możliwość mapowania wymogów
regulacyjnych z wewnętrznymi danymi GRC — łącząc
dane dotyczące przepisów z kluczowymi czynnikami
ryzyka, mechanizmami kontroli i strategiami oraz z
ogólną strategią biznesową. Złożone wymagania
prawne są uporządkowane, widoczne i mierzalne w
terminologii specyﬁcznej dla danego przedsiębiorstwa.

Pobieranie strumieni danych o przepisach od naszych
partnerów dostarczających dane. Wstępnie
zintegrowane strumienie danych są dostępne u naszych
partnerów Thomson Reuters Regulatory Intelligence,
Wolters Kluwer, Ascent Reg Tech oraz Reg-Track.
Wykorzystaj gotowe do użycia przepływy pracy do
kierowania informacji o przepisach do odpowiednich
ekspertów w obrębie organizacji w celu ich analizy i
reagowania na zmiany w przepisach.
Dystrybucja danych dotyczących przepisów do
odpowiednich interesariuszy i osób odpowiedzialnych.
Wymogi regulacyjne mogą być zorganizowane w logiczne
grupy i przypisane do osób odpowiedzialnych w całej
organizacji.

Korzyści
IBM OpenPages Regulatory Compliance Management
pomaga ograniczyć czas i koszty związane z analizą
wymogów w zakresie zgodności z przepisami oraz
związanych z nimi kontroli. To rozwiązanie:
Zarządzanie interakcjami z organami regulacyjnymi.
Gotowe do użycia przepływy pracy pomagają
użytkownikom dokumentować i zarządzać
zorganizowaną obsługą interakcji z organami
regulacyjnymi, takich jak zapytania, prośby o spotkanie
i postępowania.
Pełen, kompleksowy wgląd w zarządzanie zmianami
w przepisach. Możliwość nadawania priorytetów
alertom związanym z przepisami w celu ich przeglądu i
podejmowania bieżących działań, co pozwala
organizacjom skupić się na analizie, a nie na
monitorowaniu.

• Pomaga obniżyć ryzyko związane z brakiem zgodności z
przepisami.
• Umożliwia analizy i zarządzanie zmianami w przepisach
oraz zarządzanie interakcjami z organami
regulacyjnymi.
• Umożliwia uporządkowanie złożonej sieci obowiązków
wynikających z przepisów, nadanie jej przejrzystości,
wymierności i podejmowanie względem niej działania.
• Zwiększa efektywność poprzez wyeliminowanie
dublujących się lub nakładających się mechanizmów
kontroli.

IBM OpenPages Policy Management (PM)
IBM OpenPages Policy Management (PM) to rozwiązanie do zarządzania strategiami, które zmniejsza złożoność i uciążliwość
zarządzania cyklem życia strategii oraz zapewnia zgodność z licznymi wymogami branżowymi i prawnymi. Wykorzystując
korpus, usługi współużytkowane i otwartą architekturę, OpenPages PM automatyzuje bieżące zarządzanie procesem cyklu
życia strategii, jednocześnie pomagając w identyfikacji podobieństw pomiędzy przepisami w celu zmniejszenia niespójności,
pomocy w wykrywaniu luk i zapewnienia lepszego zrozumienia wymagań mających wpływ na proces GRC. Najważniejsze
cechy produktu:

Zarządzanie pełnym cyklem życia strategii i procedur.
Upraszcza i nadzoruje tworzenie, przegląd, zatwierdzanie,
publikację, atestację i wyjaśnianie rozbieżności. Mapuje
strategie z biblioteką przepisów.
Zarządzanie biblioteką przepisów. Prowadzi
scentralizowaną bibliotekę przepisów, regulaminów i
najlepszych praktyk. Śledzi i monitoruje zewnętrzne
zmiany w przepisach oraz wykorzystuje skuteczną
kontrolę wersji i ścieżki audytu do rozwijania bibliotek w
dłuższym okresie czasu.

Mapowanie strategii z obowiązkami wynikającymi z
przepisów. Wykorzystaj sugestie sztucznej inteligencji
Watson do mapowania wymogów prawnych z
obowiązującymi politykami i procedurami, aby zapewnić
wdrożenie zmian w przepisach w całym przedsiębiorstwie
i zapewnić aktualność strategii i procedur.
Wiele podglądów stanu zgodności. Zapewnia
użytkownikom wgląd w nadzór, ryzyko i zgodność we
wszystkich działach organizacji oraz integruje się z innymi
rozwiązaniami IBM OpenPages w celu uzyskania
głębszego podglądu całej organizacji.

Korzyści
IBM OpenPages Policy Management umożliwia spójne
podejście do zarządzania strategiami, zmniejszając
jednocześnie koszty i złożoność zapewnienia zgodności
z wieloma wymogami prawnymi i strategiami
korporacyjnymi. Rozwiązanie to:
• Dostarcza na żądanie praktyczne raporty, które mogą
być wykorzystane do analiz ryzyka związanego ze
zgodnością i zagwarantowania szybkiego rozwiązania
problemów.

• Harmonizuje programy zgodności pomiędzy działami w
celu zapewnienia ustandaryzowanego i skutecznego
podejścia do kwestii zgodności.
• Pozwala na uzyskanie pewności, dzięki czemu można
szybko i dokładnie odpowiadać na zapytania organów
regulacyjnych.
• Zapewnia aktualność strategii i procedur z
wewnętrznymi i zewnętrznymi zobowiązaniami.
• Umożliwia właściwym pracownikom łatwe
odnalezienie, zrozumienie i atestację strategii i
procedur.

IBM OpenPages IT Governance (ITG)
IBM OpenPages IT Governance (ITG) zmniejsza złożoność zarządzania ryzykiem informatycznym poprzez dostosowanie
zarządzania operacjami informatycznymi do korporacyjnych inicjatyw biznesowych, strategii i wymagań prawnych.
Wykorzystując korpus, usługi współużytkowane i otwartą architekturę, OpenPages IT Governance umożliwia organizacjom
utrzymanie zgodności z wieloma strukturami ramowymi najlepszych praktyk, takimi jak Committee of Sponsoring Organizations
(COSO), IT Infrastructure Library (ITIL), czy International Standards Organization (ISO). W trakcie tego procesu OpenPages IT
Governance umożliwia wewnętrzną kontrolę informatyczną i zarządzanie ryzykiem zgodnie z obsługiwanymi procesami
biznesowymi. Integruje również wiele odseparowanych od siebie obszarów nadzoru informatycznego w celu poprawy
przejrzystości, wspomagania podejmowania decyzji, poprawy wyników biznesowych i wyceny. Najważniejsze cechy produktu:

Kompleksowy przepływ pracy. Automatyczne
powiadamianie i przekierowywanie zadań
informatycznych. Śledzi i dokumentuje wszystkie istotne
incydenty informatyczne oraz ułatwia analizę
podstawowych przyczyn. Inicjuje przepływy pracy
dochodzeniowej w oparciu o odgórne planowanie i
ryzyko biznesowe.
Zdolność współdziałania. Zapewnia współdziałanie z
technologiami innych ﬁrm i aplikacjami do zarządzania
infrastrukturą przedsiębiorstwa, w tym: z narzędziami do
zarządzania siecią, systemami i bezpieczeństwem, z
systemami ciągłego monitorowania mechanizmów
kontroli oraz z bazami danych do zarządzania
konﬁguracją.

Integracja z systemem Network Frontiers’ Uniﬁed
Compliance Framework (UCF). Mapuje mechanizmy
kontroli informatycznej w zakresie międzynarodowych
wymogów prawnych i zgodności w celu uzyskania
dostępu do najbardziej kompleksowego zestawu
strategii informatycznych i mechanizmów kontroli
stosowanych w branży.

Korzyści
IBM OpenPages IT Governance dostarcza na żądanie
praktyczne raporty, które mogą być wykorzystane do
monitorowania ryzyka informatycznego. Rozwiązanie to
pomaga zapewnić szybką identyﬁkację i usuwanie
problemów, incydentów i słabych punktów.
Rozwiązanie to również:

• Umożliwia skuteczne egzekwowanie korporacyjnych
strategii nadzoru informatycznego.
• Wspiera najlepsze praktyki (COCO, COBIT, ITIL i ISO)
oraz przepisy.
• Wykorzystuje kompleksowe, spójne interfejsy API REST
do integracji z rozwiązaniami innych ﬁrm.

IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM)
IBM OpenPages Internal Audit Management (IAM) zapewnia audytorom wewnętrznym unikalny wgląd w system GRC we
wszystkich działach organizacji. Rozwiązanie to uzupełnia i współgra z szerszymi działaniami w zakresie zarządzania ryzykiem
i procedurami zgodności. Wykorzystując podstawowe usługi współużytkowane i otwartą architekturę, OpenPages Internal
Audit Management automatyzuje procedury kontrolne oraz wprowadza nowe możliwości i standaryzację do niezależnej
oceny ryzyka i działań związanych z zapewnieniem zgodności.
OpenPages Internal Audit Management zapewnia audytorom wewnętrznym przegląd nadzoru, ryzyka i zgodności z
przepisami we wszystkich działach oraz integruje się z innymi rozwiązaniami IBM OpenPages w celu uzyskania głębszego
wglądu w całą organizację.

Planowanie roczne. Wspiera odgórne i oddolne
podejścia do tworzenia i oceny ryzyka związanego z
kontrolą oraz tworzenia wieloletnich planów kontroli.

Raportowanie. Zapewnia błyskawiczny raport z kontroli,
który pobiera wszystkie odpowiednie dane z centralnego
repozytorium.

Planowanie zaangażowania. Ułatwia tworzenie i
utrzymanie zakresu i celów kontroli oraz tworzenie
dokumentacji niezbędnej do jej przeprowadzenia.

Kontrola i zarządzanie zasobami. Zapewnia możliwość
monitorowania i zarządzania realizacją kontroli oraz
przypisania i śledzenia zasobów.

Produkcja dokumentów roboczych. Utrzymuje
scentralizowaną bibliotekę elektronicznych dokumentów
roboczych i daje możliwość zautomatyzowania
przeglądu i zatwierdzania dokumentów roboczych.

Korzyści
IBM OpenPages Internal Audit Management zapewnia
przejrzystość i gwarancję co do zakresu kontroli.
• Ułatwia współpracę w ramach przedsiębiorstwa.
• Usprawnia procesy przeglądu i zatwierdzania, co
pomaga obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i pozwala
audytorom skupić się na zawartości audytu.

• Ułatwia grupowe tworzenie dokumentów i zarządzanie
nimi, co przekłada się na wyższą jakość i spójność.
• Dostarcza informacji, które służą do ciągłego
usprawniania kontroli.

IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG)
Rozwiązanie IBM OpenPages Model Risk Governance (MRG) pozwala organizacjom sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą
zarządzanie ryzykiem związanym z modelami. Rozwiązanie to łączy wszystkich kluczowych interesariuszy, którzy często
pracują niezależnie od siebie na odizolowanych i zduplikowanych danych, począwszy od twórcy modelu, właściciela, osoby
analizującej poprawność, aż po kierownika jednostki organizacyjnej. OpenPages Model Risk Governance łączy elastyczny
model danych z ogólnym zarządzaniem dokumentami, rozbudowanymi możliwościami przepływu pracy oraz inteligentną
analizą danych. Pomaga to zapewnić większy poziom zaangażowania i przejrzystości w procesach zarządzania ryzykiem
związanym z modelami.
OpenPages Model Risk Governance zapewnia konﬁgurowalne i dostosowywalne rozwiązanie ozwiązanie z kluczowymi
funkcjami, , które obejmują:
Kompleksową bazę modeli. Rozwiązanie to tworzy i
utrzymuje kompleksową bazę modeli. Organizuje,
dokumentuje i utrzymuje rejestr modeli i ich zastosowań
w całym przedsiębiorstwie.
Metryki modeli. Dokumentuje i śledzi problemy i metryki
związane z modelami.
Zarządzanie przepływami pracy. Umożliwia zarządzanie
przepływami pracy w cyklach życia modelu i sprawdzanie
poprawności.
Oceny ryzyka związanego z modelem. Przeprowadza
okresowe atestacje modeli i oceny ryzyka związanego z
modelem.

Widok relacji. Zapewnia wgląd w relacje między bazą
modeli a odpowiednimi aspektami zobowiązań
wynikających ze strategii.
Przypisanie ról i odpowiedzialności. Zwiększa
efektywność zarządzania ryzykiem związanym z modelem
poprzez przypisanie odpowiednich ról i odpowiedzialności
za modele.
Przejrzystość dla kadry zarządzającej. Zapewnia kadrze
zarządzającej przejrzystość stanu ryzyka związanego z
modelem w całym przedsiębiorstwie dzięki bogatym,
interaktywnym pulpitom i dynamicznym raportom.

Korzyści
IBM OpenPages Model Risk Governance można
skonﬁgurować tak, aby wspierało różne metodologie w
ramach wielu struktur organizacyjnych, typów modeli i
poziomów ryzyka.
• Wspiera standaryzację modeli i dokumentacji w całym
przedsiębiorstwie.
• Usprawnia procesy przeglądu i zatwierdzania,
pomagając obniżyć koszty i zwiększyć wydajność.

• Ułatwia grupowe przekazywanie działań pomiędzy
wieloma interesariuszami zaangażowanymi w
zarządzanie modelami i sprawdzanie ich poprawności,
co skutkuje wyższą jakością i spójnością.
• Zapewnia większą widoczność współzależności między
modelami i metryk wydajności modeli.
• Wbudowana integracja z IBM Watson OpenScale
umożliwia klientom monitorowanie i mierzenie
wyników z modeli AI w całym cyklu ich życia oraz
dokumentowanie wyników w OpenPages.

IBM OpenPages Third Party Risk
Management (TPRM)
IBM OpenPages Third Party Risk Management (TPRM) pomaga efektywnie zarządzać relacjami i współpracą z ﬁrmami
zewnętrznymi w celu poprawy wyników biznesowych. Pomaga ograniczyć zakłócenia i ewentualny negatywny wpływ
niezdolności dostawcy do wywiązania się z umowy na zgodność z przepisami, reputację marki i działalność organizacji. IBM
OpenPages Third Party Risk Management umożliwia organizacji ochronę prywatnych informacji udostępnianych dostawcom
oraz zapobieganie nadużyciom związanym z bezpośrednim dostępem do zasobów sieciowych. Najważniejsze cechy produktu:

Zmniejszenie złożoności. Rozwiązanie to oferuje szereg
możliwości, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem
związanym z ﬁrmami zewnętrznymi i pomaga zmniejszyć
złożoność relacji między dostawcą a klientem.

Mierzenie skuteczności łagodzenia ryzyka. Umożliwia
organizacjom monitorowanie i mierzenie skuteczności
środków ograniczających ryzyko i mechanizmów kontroli
w odniesieniu do dostawców.

Ograniczenie ryzyka związanego z dostawcami.
Pomaga ograniczyć ryzyko związane z dostawcami oraz
dostarczanymi przez nich produktami i usługami.

Usprawnienie oceny. Zapewnia ankiety oceny ryzyka
związanego z dostawcami, raporty dotyczące zarządzania
i dynamiczny przepływ pracy w celu przeglądu i
zatwierdzania ocen.

Korzyści
IBM OpenPages Third Party Risk Management pomaga
zmniejszyć ryzyko i poprawić wyniki biznesowe w
odniesieniu do każdego z dostawców.

• Zwraca uwagę każdego dostawcy na znaczenie pracy,
którą wykonuje dla Twojego przedsiębiorstwa
• Zarządza i monitoruje proces łagodzenia
zidentyﬁkowanego ryzyka

IBM OpenPages Financial Controls
Management (FCM)
IBM OpenPages Financial Controls Management (FCM) to rozwiązanie do zarządzania mechanizmami kontroli ﬁnansowej,
które zmniejsza koszty i złożoność w zakresie zgodności z ustawą Sarbanes-Oxley i podobnymi globalnymi przepisami
dotyczącymi sprawozdawczości ﬁnansowej. Dzięki korpusowi, usługom współużytkowanym i otwartej architekturze,
OpenPages Financial Controls Management automatyzuje proces ciągłych testów, przeglądów, atestacji i usuwania błędów,
zapewniając jednocześnie, że organizacje spełniają swoje zobowiązania w zakresie zgodności ﬁnansowej. OpenPages Financial
Controls Management łączy w sobie ogólne zarządzanie dokumentami, rozbudowane funkcje przepływu pracy, inteligentną
analizę danych oraz narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w postaci interaktywnych pulpitów i wymiarowego
raportowania.
Rozwiązanie to pomaga zwiększyć skuteczność i wydajność procedur w zakresie zgodności, zapewniając osobom
podejmującym kluczowe decyzje przejrzystość mechanizmów kontroli ﬁnansowej. Pomaga również zapewnić spełnienie
wymogów w zakresie zgodności z przepisami ﬁnansowymi. Najważniejsze cechy produktu:

Ułatwianie zachowania zgodności z przepisami.
Rozwiązanie to pomaga zmniejszyć koszty i złożoność w
zakresie zgodności z globalnymi przepisami dotyczącymi
sprawozdawczości ﬁnansowej.
Automatyzacja procesu zapewniania zgodności.
Automatyzuje proces ciągłych testów, przeglądów,
atestacji i usuwania błędów, aby pomóc organizacjom
spełnić ich zobowiązania w zakresie zgodności z
przepisami ﬁnansowymi.

Automatyzacja przepływu pracy. Przekierowuje zadania
do kluczowych osób zainteresowanych w całym
przedsiębiorstwie dzięki automatyzacji przepływu pracy.
Przejrzystość dla kadry kierowniczej. Zapewnia kadrze
kierowniczej przejrzysty wgląd w stan zgodności z
przepisami dzięki bogatym, interaktywnym panelom i
dynamicznym raportom.

Korzyści
IBM OpenPages Financial Controls Management
pomaga ograniczyć czas, koszty i złożoność związane z
przestrzeganiem wymagań dotyczących raportowania
kontroli ﬁnansowych. Rozwiązanie to:
• Usprawnia proces subcertyﬁkacji kontroli ﬁnansowej.
• Tworzy zautomatyzowane, spójne i powtarzalne
mechanizmy, które zmniejszają złożoność i zwiększają
wydajność związaną z sprawozdawczością ﬁnansową.

• Zapewnia osobom sprawującym funkcje nadzorcze
lepszy wgląd w stan kontroli wewnętrznej i procesy w
organizacji.
• Pozwala szybciej identyﬁkować ryzyko dzięki raportom
na żądanie.

IBM OpenPages Business Continuity
Management (BCM)
IBM OpenPages Business Continuity Management (BCM) przygotowuje przedsiębiorstwa do kontynuowania
działalności i ochrony pracowników w obliczu zdarzeń zakłócających. Rozwiązanie to umożliwia organizacjom
centralizację danych związanych z zarządzaniem ciągłością biznesową w jednym miejscu i wdrożenie
ustandaryzowanego podejścia w całym przedsiębiorstwie.
Użytkownicy mogą wizualizować powiązania między danymi, aby zidentyﬁkować zależności i uzyskać szybki dostęp do
informacji. Administratorzy mogą modyﬁkować gotowe do użycia widoki i przepływy pracy za pomocą interfejsu
użytkownika, aby zwiększyć spójność między poszczególnymi jednostkami przedsiębiorstwa. Najważniejsze cechy
produktu:
Zapewnienie przejrzystego dostępu do danych.
Rozwiązanie daje użytkownikom wgląd w najbardziej
aktualne dane dotyczące wszystkich krytycznych
procesów biznesowych, osób i zasobów, aby pomóc im w
tworzeniu, aktualizacji i testowaniu planów zapewniania
ciągłości działania w jednym, scentralizowanym miejscu.
Uprawnienia oparte na rolach zapewniają zdeﬁniowanym
użytkownikom dostęp do wybranych obiektów w
zależności od tego, jakich danych potrzebują.
Identyﬁkacja krytycznych procesów biznesowych z
wykorzystaniem GRC Calculations. Standaryzuje
ustalanie maksymalnego dopuszczalnego okresu
wyłączenia procesów przy użyciu konﬁgurowalnych,
gotowych do użycia obliczeń, które oceniają wartości
podane w polach w ramach rozwiązania.

Automatyzacja tworzenia planu biznesowego.
Identyﬁkuje i przekierowuje zautomatyzowane zadania w
ramach zaplanowanych przepływów pracy do właścicieli i
osób zatwierdzających w celu przeprowadzenia analiz
wpływu na działalność przedsiębiorstwa, opracowania
planu biznesowego i testowania.
Umożliwianie ciągłego testowania i iteracyjnego
doskonalenia planów. Automatyzuje testowanie zgodnie
z zadanym harmonogramem i umożliwia śledzenie
wyników testów w celu ciągłego doskonalenia realizacji
planu zapewniania ciągłości biznesowej.

Korzyści
IBM OpenPages Business Continuity Management
zapewnia dostęp do kluczowych punktów danych w
jednej scentralizowanej lokalizacji.
• Standaryzuje zarządzanie ciągłością biznesową w
całym przedsiębiorstwie.

• Umożliwia użytkownikom odkrywanie, badanie i
wizualizację zależności między danymi, które mają
wpływ na zachowanie ciągłości biznesowej.
• Integruje zarządzanie ciągłością biznesową z innymi
rozwiązaniami OpenPages, takimi jak zarządzanie
ryzykiem operacyjnym, nadzór informatyczny oraz
zarządzanie ryzykiem związanym z ﬁrmami
zewnętrznymi.

Dlaczego warto wybrać IBM OpenPages with Watson
IBM OpenPages with Watson zmienia sposób pracy specjalistów ds. ryzyka i zgodności z przepisami.
Udostępniając podstawowe usługi i komponenty funkcjonalne na skalowalnej platformie, która swoim zakresem obejmuje
ryzyko operacyjne, ryzyko modelu, ryzyko związane z ﬁrmami zewnętrznymi, zgodność z przepisami, nadzór informatyczny,
ciągłość biznesową, audyt wewnętrzny, zarządzanie strategiami i mechanizmami kontroli ﬁnansowej, IBM OpenPages with
Watson zapewnia całościowy wgląd w ryzyko i obowiązki w zakresie zgodności z przepisami w całym przedsiębiorstwie.
OpenPages with Watson łączy możliwości sztucznej inteligencji oferowane przez Watson ze specjalistyczną wiedzą z naszej
rozległej sieci partnerskiej, aby pomóc specjalistom ds. ryzyka i zgodności z przepisami podejmować bardziej świadome
decyzje w zarządzaniu procesami ryzyka i zapewniania zgodności. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na
zintegrowane, kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia organizacjom połączenie wewnętrznych strategii i praktyk w
zakresie GRC z zewnętrznymi przepisami prawa.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę produktu pod adresem: https://www.ibm.com/openpages

Więcej informacji
Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach IBM w zakresie zgodności z przepisami, wejdź na stronę stronę: ibm.com/
regtech
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