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Wyzwania rynkowe
W środowisku biznesowym
charakteryzującym się ciągłą niestabilnością
rynku i stale zwiększającymi się
wymaganiami prawnymi, przedsiębiorstwa
muszą być w stanie łączyć procesy
zarządzania ryzykiem w całym
przedsiębiorstwie z wieloma różnymi
przepisami. 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 sztucznej inteligencji (AI) z
ulepszonym doświadczeniem użytkownika,
aby wzmocnić pozycję pierwszej linii
rozwiązań. Narzędzia te muszą elastycznie
dostosowywać się do zmian przepisów, a
jednocześnie być 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
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management to nowoczesne, skalowalne i
elastyczne rozwiązanie, które łączy w sobie
oprogramowanie, automatyzację procesów,
kanały danych i wiedzę specjalistyczną.
Umożliwia instytucjom uzyskanie bardziej
kompleksowego, dokładnego i aktualnego
wglądu w ryzyko związane z przestrzeganiem
przepisów. Rozwiązanie, obsługiwane przez
scentralizowany model danych, wykorzystuje
konfigurowalny przepływ pracy i możliwości
sztucznej inteligencji, aby zapewnić kompleksowe ujęcie ryzyka i stanu zgodności z przepisami. IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management ma na celu przekształcenie
procesu zgodności z przepisami oraz zwiększenie precyzji i efektywności. Ponadto,
subskrybując opcjonalne biblioteki zobowiązań
Promontory według tematu zgodności, zobowiązania będą na bieżąco dostosowywane do
stałej jakości, szczegółowości i podejścia.
OpenPages with Watson firmy IBM® jest

opartym na sztucznej inteligencji rozwiązaniem, które zapewnia nadzór nad realizacją,
ryzykiem oraz zgodnością (GRC) i które
powstało, aby pomagać organizacjom sprostać
wyzwaniom związanym z zarządzaniem
ryzykiem i zgodnością z przepisami.
Wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji
IBM Watson®, platforma OpenPages konsoliduje odmienne systemy GRC i centralizuje
odizolowane funkcje zarządzania ryzykiem w
ramach jednego, zintegrowanego rozwiązania.
Pomaga to obniżyć koszt utrzymywania wielu
różnych rozwiązań.

Dzięki OpenPages od IBM klienci mogą
wykorzystywać sztuczną inteligencję
w całej firmie, budować i skalować
sztuczną inteligencję przy zachowaniu
poczucia zaufania i przejrzystości,
a także stworzyć platformę analityczną
gotową do wykorzystania w biznesie.
Takie rozwiązanie wspiera przyjęcie
GRC bez konieczności przeprowadzania
szkoleń we wszystkich trzech
obszarach.
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IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management pomaga organizacjom skrócić
czas i obniżyć koszty zrozumienia wymogów
prawnych. Rozwiązanie to pomaga obniżyć
ryzyko między innymi sankcji i grzywien
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.
Pomaga organizacjom rozdzielić przepisy
na katalog wymagań, ocenić ich wpływ na
przedsiębiorstwo oraz tworzyć zadania
umożliwiające podjęcie działań. IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management oferuje
szeroki wachlarz funkcji i możliwości.
Oprogramowanie jest przeznaczone do
następujących zastosowań:

Konsolidacja wymagań formalno-prawnych
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
łącząc te dane z ogólną strategią biznesową.
Złożone wymagania prawne są teraz
uporządkowane, widoczne i mierzalne w
terminologii specyficznej dla danego
przedsiębiorstwa.

Rysunek 1:
Mechanizm reguł

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.
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Pobieranie strumieni danych o przepisach
od naszego partnera Thomson Reuters
Regulatory Intelligence.
Bezpośrednie pobieranie strumieni danych
o zdarzeniach związanych z przepisami od
Thomson Reuters do IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management i
automatyczne generowanie przepływów pracy
przypisanych do użytkowników na podstawie
dostarczonych punktów danych, a także
dokumentów, na które mają wpływ zmiany
przepisów. Użytkownicy mogą również pobierać
od Thomson Reuters strumienie danych z
biblioteki przepisów, aby wyświetlić aktualne
treści przepisów.

Załadowanie strumieni danych o przepisach
z Wolters Kluwer do IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management.
Integracja strumienia danych z Wolters Kluwer.
Konfiguracja oparta na regułach automatycznie
przetwarza przychodzące dane dotyczące
wymogów prawnych. IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management sprawdza
wszelkie zmiany taksonomii Wolters Kluwer
i aktualizuje odpowiednie pola taksonomii.

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.

Rysunek 2:
Przepływ pracy w ramach interakcji z organem regulacyjnym

Załadowanie strumieni danych o przepisach
z Ascent RegTech do IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management.
Pobieranie dokumentów dotyczących wymogów
prawnych, przeanalizowanych przez Ascent,
w trójwarstwowej strukturze, w tym zadań na
poziomie szczegółowym, wymagających od
instytucji finansowych przestrzegania
przepisów.

Załadowanie strumieni danych o
przepisach z Reg-Track do IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management.
Bezproblemowe importowanie
ujednoliconego strumienia danych
Reg-Track z wyspecjalizowanych analiz
na wysokim poziomie wraz z
powiązanymi, ustrukturyzowanymi
danymi w celu usprawnienia skanowania
w ramach oprogramowania Horizon, a
także analizy przydatności i wpływu pracy,
podejmowanych przez klientów.
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Podsumowanie
IBM OpenPages Regulatory Compliance
Management pomaga ograniczyć czas i koszty
związane z analizą wymogów w zakresie
zgodności z przepisami oraz związanych z nimi
mechanizmów kontroli. To rozwiązanie:
–– Zapewnia możliwość łączenia wszystkich danych,
ułatwia mapowanie i wyszukuje koncepcje na
różnych platformach.
–– Umożliwia przejrzysty, praktyczny proces
zarządzania zgodnością 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.

Najważniejsze informacje o rozwiązaniu
–– 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.
–– Integracja z Watson Assistant, co pozwala stworzyć
wirtualnego asystenta, który może asystować
użytkownikom w formacie pytanie-odpowiedź,
korzystając z funkcji rozumienia języka naturalnego,
opartej na treściach zaczerpniętych z pobranych
dokumentów oraz adresów URL.

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.

IBM OpenPages with Watson łączy możliwości
sztucznej inteligencji oferowane przez Watson
ze specjalistyczną wiedzą całej naszej rozległej
sieci partnerskiej, aby pomóc specjalistom ds.
ryzyka i zgodności z przepisami podejmować
bardziej świadome decyzje w zarządzaniu
procesami kontroli ryzyka i zapewniania
zgodności. Realizuje zapotrzebowanie rynku na
kompleksowe, zintegrowane rozwiązanie, które
pozwala organizacjom połączyć ich własną
politykę oraz praktykę w zakresie GRC z
zewnętrznym środowiskiem regulacyjnym. Aby
dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę
produktu pod adresem: ibm.com/openpages
Więcej informacji
Więcej informacji na temat IBM OpenPages
Regulatory Compliance Management można
znaleźć na stronie IBM.com/openpages

–– Integracja z funkcją przetwarzania języka
naturalnego Watson, aby umożliwić sugestie
kategoryzacji lub kojarzenia rekordów.
–– Wdrażaj w dowolnym miejscu: Niezależnie od tego,
czy jest to IBM, Amazon, Google, czy Microsoft,
OpenPages działa w każdej chmurze i lokalnym
środowisku dzięki IBM Cloud Pak for Data.
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przedsiębiorstwa, wykrywanie go i reagowanie na niego. Niewłaściwy
dostęp może spowodować zmodyfikowanie, zniszczenie lub
przywłaszczenie informacji. Może również spowodować zniszczenie
systemów lub ich niewłaściwe wykorzystanie, w tym do przeprowadzenia
ataku na inne podmioty. Żaden system lub produkt informatyczny nie
może być uważany za w pełni bezpieczny. Żaden produkt ani metoda
zabezpieczająca nie chroni całkowicie przed nieuprawnionym dostępem
do systemu przedsiębiorstwa. Systemy i produkty i IBM zostały
zaprojektowane jako część kompleksowego modelu bezpieczeństwa,
w który zostaną włączone dodatkowe procedury operacyjne. Osiągnięcie
przez ten model maksymalnej efektywności może wymagać
wykorzystania innych systemów, produktów lub usług. IBM nie
gwarantuje, że systemy i produkty są odporne na złośliwe lub nielegalne
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Cognos®, IBM Watson®, OpenPages® i Watson™.
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działalność. Przytoczone dane o wynikach i przykłady wykorzystania przez
klientów mają charakter poglądowy. Rzeczywiste wyniki mogą być różne
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domniemanych (rękojmia jest niniejszym również wyłączona), a w

Deklaracja należytego bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo systemów
informatycznych obejmuje ochronę systemów i informacji poprzez
zapobieganie niewłaściwemu dostępowi z zewnątrz i z wewnątrz

