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MyIFF (INSURANCE FRAUD FIGHTER)
SİGORTA SUİSTİMALLERİYLE
MÜCADELE ÇÖZÜMÜ
Sigorta suistimalleriyle mücadelede verinin akılla buluştuğu yer;
IBM® i2® ilişki analiz teknolojisi, geniş bilgi birikimi ve tecrübeye dayanan
5 Boyutlu Analitik Platform
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SORUN
Sürekli değişen ve karmaşıklaşan yapılarıyla suistimaller Sigorta Sektörünün iş sürekliliğini ve kârlılığını
olumsuz yönde etkileyen en kritik kara deliklerden biridir.
Suistimaller, sigorta şirketlerinin yıllık gelirlerinin ortalama yüzde 5 ile yüzde 8 arasında dolaylı ve dolaysız
kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra suistimaller, sigorta şirketlerinin itibar ve
regülasyon risklerini de önemli şekilde etkileyerek, yüksek oranda cezalarla karşı karşıya bırakabilirler.
Olağanüstü veri artışı, farklı kaynaklardan gelen yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri tipleri ile değişen
ve farklılaşan ürün kanalları sigorta suistimallerinin tespitini ve incelemesini hiç olmadığı kadar karışık ve zor
hale getirmektedir.
Şirketler geleneksel olarak sigorta suistimallerini soruştururken ağırlıklı manuel yöntemlerin kullanıldığı
ve sadece belirli bir noktaya odaklanan yaklaşım içerisinde olurlar. Bu yaklaşım sıklıkla farklı kaynaklar ve
asimetrik ataklarla gerçekleştirilen organize suistimallerin ve bunların arkasındaki tüm ilişkilerin tespitinde
yetersiz kalacaktır. “Dikiz Aynası” yaklaşımı denen bu süreç yeni ve gelişmekte olan atakları görmede
başarısız sonuçlar getirebilir.
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Tüm resmi ve hatta çerçevenin dışını göremiyorsanız, doğru cevaba ulaşamaz
ve etkili müdahalede bulunamazsınız.

VERİ

KEŞİF

YÖNETİM

SORUŞTURMA

RAPORLAMA

Herhangi bir veri
kaynağına ulaşın.

Öngörü
modellemeleri

Vaka yönetimi

Suistimalleri
hızlı tespit

Yapılandırılmış ve
yapılandırılmamış
verilerinizi
güçlendirin.

Risk göstergeleri

Soruşturma
raporlaması ve
dökümantasyonu

Kimlik ayrıştırma
(tekilleştirme)

İş akışını başlatın
ve yönetin.
Suistimal
vakalarının
kurallarını ve
yönetimini
oluşturun.

Görsel Analiz
Paternleri
tanımlama

İş etki analizlerini
gösterin.

Paylaşın ve işbirliği
yapın.

ÇÖZÜM
ANALİTİKLER ve GÖRSELLEŞTİRME
Artan suistimal maliyetlerinin ve risklerinin farkındalığında olan sigorta şirketleri suistimallerle mücadelede
proaktif yaklaşımlarını güçlendirmeleri durumunda sektörlerinde avantajlı hale geleceklerdir. 5 boyutlu ve
ilişkisel analizleri içeren proaktif yaklaşım şirketinizin soruşturma, dökümantasyon ve yasal süreçlerde ortaya
koyduğu tutarlılığı sağladığı gibi zamanında ulaştığınız doğru cevaplarla haksız sigorta iddialarını düşürecek
ve reddetme süreçlerinizde de yardımcı olacaktır.
YÖNETİM, RİSK ve UYUM
MyIFF Sigorta Suistimalleriyle Mücadele çözümü analist ve soruşturma uzman(lar)ına tespit, önleme,
inceleme ve raporlama süreçlerini geliştiren, takım çalışmasını destekleyen, pratik, kullanıcı dostu ve
bütünsel bir yaklaşım sunar.
SORUŞTURMA İŞBİRLİĞİ PAYLAŞIMI,
İNCELEMESİ ve YÖNETİMİ
Uzmanlar belirledikleri suistimal alarmlarını, tespitleri, öngörüleri ve istihbaratları takım içinde ve/ veya diğer
ilgili birimlerle kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşabilirler. Gerektiğinde kolluk güçleri ve adli makamlar
için resmin tamamını gösteren etkili ve güçlü raporlar hazırlayabilirler.

MyIFF

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
•

7/24 kesintisiz çalışan, kolay yönetilebilen, hızlı, çok işlevli, uçtan uca modüler ve entegre
analiz sistemi,

•

Kullanıcı dostu Türkçe ara yüz,

•

“Sürükle Bırak” yöntemiyle kolay sorgu ve alarmların oluşturulması,

•

İhtiyaca göre kolay tasarlanabilen esnek ve ölçeklenebilir veri modelinin oluşturulması,

•

Farklı veri kaynaklarının tek bir yerde toplanarak analiz etkinliğinin arttırılması,

•

Kolay yönetilebilir loglama yeteneği ile bilgi güvenliğinin üst seviyede sağlanması,

•

Veri kaynağı içerisinde 360° arama kabiliyeti,

•

Kurumsal analitik hafızanın oluşturulması,

•

Farklı yer ve zamanda meydana gelen karmaşık suistimallerin ileri analiz teknikleri (Isı haritası,
filtre, şartlı biçimlendirme, sosyal ağ analizi, zaman grafiği, sayısal harita desteği vb.) ile
görselleştirilmesi,

•

Etkili dashboardların hazırlanması ve olay yönetimi,

•

Suistimal olaylarında kurum içi ve kurum dışı iş birliğinde standardın sağlanarak operasyonel
etkinliğin artırılması,

•

Saha tecrübesine sahip personelin geniş IT bilgisine ihtiyaç duymadan, üst düzey analiz ve
raporlamalar yapabilmesi,

•

Tepki süresinin kısaltılarak, karar verme ve harekete geçme süreçlerinin hızlandırılması,

•

İş biriminin ihtiyaç duyacağı soruların cevaplarına kısa sürede ulaşabilmesi,

•

Suistimallerin arkasındaki organize faaliyetlerin ve kişiler arası bağlantıların kolaylıkla ortaya
çıkarılabilmesi.
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GÖRSEL ANALİTİKLERLE
MEVCUT TÜM VERİLERİNİZİN
KİLİDİNİ AÇIN

KİM?

NE?

Suistimal ilişkilerini ve anahtar
oyuncuları tespit edin.

Karmaşık ağ örgülerini şemalarda
görselleştirin ve çözümleyin.

NEREDE?

NE ZAMAN?

Gözden kaçırılan coğrafi veri
bağlantılarını tespit edin.

İşlem ve zaman ilişkilerini
gözlemleyin.

‘‘Verinin Akılla Buluştuğu Yer’’
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