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سیناسمندآسمند

سامانه جامع بازرسی
نرم افزار جامع بازرسی و نظارت و کشف تقلب شعب بانک

 عملیات نظارت و بازرسی از شعب بصورت سنتی یا غیر هوشمند
در بلند مدت بانک را درگیر هزینه های غیر قابل اندازه گیری
کرده و پرسنل زیادی را درگیر خواهد کرد.

چالش نظارت
با گسترش کسب و کار تقویت سیستمهای کنترل
داخلی و نظارت امری اجتناب ناپذیر برای مدیران شده
و کنترلهای مذکور بصورت سنتی و حضوری در
بسیاری از موارد موجب تحمیل بار مالی برای بانکها و
موسسات میباشد.
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 مدیران محترم بانکها و موسسات مالی و اعتباری بخاطر
گسترده بودن شعب اجرایی خود در سراسر کشور با مشکل
کنترل و نظارت مستمر مواجهه هستند.
 امنیت در حفظ دادهها و اطالعات محرمانه مندرج در پروندههای
تخلفاتی به دلیل مکتوب بود آنها همواره دغدغه مسئولین زیربط
بوده است.
 افزایش تراکنش ها و اطالعات و عدم وجود نرم افزار هوشمند
جهت کشف خودکار تقلب و تخلف باعث شده بانکها و موسسات
نتوانند کلیه داده ها را ردیابی و آنالیز کنند.
 به دلیل حجم کار نظارت و سرعت پایین در بخش کشفیات و
بررسی تخلف تعداد بازرسی های انجام شده بسیار پایین بوده و
بسیاری از موارد تخلف و تقلب نامکشوف باقی خواهند ماند

سامانه جامع پیگیری و وصول
مطالبات معوق بانک

شرکت نرم افزاری سیناسمند آسمند با علم به پیچیدگی
های امر بازرسی و چالش های موجود در این حوزه
ضمن ارائه راهکار اقدام به تولید نرم افزار جامع بازرسی و
نظارت شعب نموده است.
در این سامانه بازرسی به دو صورت قابل انجام میباشد.
در نوع اول بازرسان با حضور در شعب اقدام به بررسی
چک لیست مالحظات و درج اطالعات میکنند و موارد
دارای ایراد تا زمان تایید و مختومه شدن در چرخه
پاسخگویی قرار خواهد گرفت.
در روش دوم سامانه بصورت خودکار با اتصال به اطالعات
مورد نیاز به طور لحظه ای اقدام به آنالیز اطالعات کرده
و گزارشات دریافتی را مطابق الگوریتمهای تعریف شده
بررسی میکند و در صورت وجود یا احتمال تخلف موارد
را برای پاسخ به شعب ارسال میکند .پس از پاسخ شعبه
همانند روش اول چرخه تایید و مختومه وجود خواهد
داشت.

داشبورد مدیریتی
داشبورد مدیریتی با انواع چارت و نمودار با
ساختاری مناسب جهت گزارشگیری تحلیلی
فراهم شده است .از این طریق مدیران با بینش
کامل نسبت به تمام ابعاد ،تصمیمات دقیقتری
خواهند گرفت .مطابق سطح دسترسی مدیران
مراکز و استانها اطالعات الزم در داشبورد نمایش
داده خواهد شد.
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برخی امکانات و ویژگی های این سامانه
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•

اتصالودریافتآنالیناطالعاتتسهیالتازطریقاتصالبه، ICBA، Core Bankingوبسرویسیاایمپورتفایل

دیگر امکانات:

•

ثبتچکلیستمالحظاتبازرسیحضوریبههمراهفرمهایپاسخبهصورتداینامیک(قابلتغییربرایهربند مالحظه)

•

امکان تعریف چند ادمین با دسترسی های مختلف

•

ثبتحکمبازرسیحضوریوتعیینماموربازرسباامکاناختصاصبندهایچکلیستبههرمامورجهتبررسی

•

کارتابل و داشبورد کاربران بر اساس دسترسی مختلف

•

ارجاعخودکاربندهایدارایاشکالبهمدیرشعبیابازرساناستانجهتپاسخگوییوتاییدیاردپاسختوسطادارهمرکزی

•

•

تعریفترتیبفرایندچرخهپیگیریپاسخهادراستانوادارهمرکزیبهصورتداینامیکدربازرسیحضوریوسیستمی

گزارشساز پیشرفته برای ایجاد انواع گزارشات دلخواه توسط مدیر
سامانه

•

دریافتخودکارگزارشاتبانکیدربازرسیسیستمیوشناساییوثبتخودکارمواردمغایرت(تقلب،تخلف،مشکوکو)...

•

•

ثبت کلیه کارکرد و فعالیت کاربران با ساعت و تاریخ و آیپی دستگاه
رایانه و نیز مشخصات مرورگر

ارسالخودکاراطالعاتمغایرتبهشعبمربوطهویابازرساناستانجهتپاسخوتعیینمهلتپاسخگویی

•

•

بررسیاطالعاتدریافتیبهصورتلحظهایوپاالیشخودکاربراساسالگوریتمهایتعیینشدهجهتکشفتقلبیاتخلف

امکان ورود کلیه اطالعات پایه (کاربران ،شعب و  )...از طریق فایل
اکسل یا از طریق اتصال به نرم افزارهای دیگر

•

امکانمشاهدهتاریخچهپاسخهاوریزعملیاتانجامشدهکاربران(مشاهده،ثبتوویرایشوارجاع)

•

•

تعریففرمپاسخگزارشهایبازرسیسیستمیبصورتپویاوداینامیک

تعیین دسترسی کاربران به منوها و امکانات با توجه به سمت (نقش)
کاربران و امکان تعیین جانشین برای کاربران

•

•

مانیتورینگپیشرفتهجهتمشاهدهاطالعاتحساسودارایمغایرتبابروزرسانیلحظهای

امکان دریافت خروجی بصورت فایل (اکسل) برای کلیه لیست
گزارشات و جداول و فرمها و امکان ضمیمه فایل در کلیه فرمها

•

انواعگزارشاتازپیشتعریفشدهونموداروداشبوردهایمدیریتیباامکانافزودنگزارشاتدلخواهباگزارشسازپیشرفته

•

امکان ادغام شعب بدون از دست دادن اطالعات شعب ادغامی

•

امکانایجادفرایندهایبازرسیوقرارگرفتناطالعاتبازرسیدرچرخهپاسخگوییازطریقفایلایمپورتفایل

•

پیام رسان داخلی چت با امککان ساخت گروه و امکان مشاهده
کاربران آنالین
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مزایای استفاده از این سامانه
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سفارشیسازی

حذفپرسنل

پشتیبانی

اتصالنرمافزاری

کاهشهزینهها

امکانسفارشیسازینرمافزار
مطابقفرایندهایدرخواستی
درهرمرحلهازفراینداستقرار

یافتنمغایرتهایاطالعات
بصورتسیستمیوارسال
خودکارجهتپاسخگویی

پشتیبانیکاملوآموزشگام
بهگامنرمافزاربهکاربران و
پاسخگوییفوری

امکانارتباطواتصالبهسایر
نرمافزارهایموجودجهت
تبادلاطالعات

افزایشسرعتودقتوبهینه
سازیعملیاتدرجهت
کاهشاتالفوقتوهزینه
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مشخصات فنی
مشخصاتزبانبرنامهنویسیاستفادهشدهواطالعاتسرورموردنیازجهتنصبواجرایسامانه

•
•
•
•
•
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زبانبرنامهنویسیC#.net
تکنولوژیبرنامهنویسیMVC
متدولوژیتوسعهAgile
پایگاهدادهSQL Server
پروتکلhttps , web api
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امکان ساخت اپلیکیشن اندرویدی
جهت مشاهده داشبورد گزارشات
برای مدیران در صورت نیاز
امکان کاستومایز کردن نرم افزار
و نیز افزودن امکانات جدید مطابق
نیاز مجموعه

•
•
•
•
•

محیطاجراییسرورwindows server 2019
حداقلرمسرور16 Gigabytes
وبسرورMicrosoft IIS 10
حجمدیسکSSD - 100 Gigabytes
سروراولجهتنصبپایگاهداده
سروردومجهتنصبواجرایسامانه

با تشکر
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تهران تقاطع خیابان خوش و امام خمینی پالک454
28427423 - 28427415
www.Asmand.ir
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