Systém pro automatickou on-line
analýzu rizik
Se vzrůstajícím počtem elektronicky zpracovávaných agend a transakcí nejrůznějšího typu
vzrůstá i potřeba provádět kontrolu těchto transakcí a eliminovat rizika s nimi spojená.
Včasná identiﬁkace nebezpečné transakce je ale často velmi obtížná. Společnost KOMIX
proto vytvořila unikátní expertní systém, který vám pomůže tyto rizikové transakce zachytit.
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jehož znalostní báze je plně spravovatelná uživatelským
způsobem. Česká republika se implementací systému
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Analýzu rizik okamžitě v průběhu zpracování
transakce (on-line analýza)
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prostředí (spojení s oﬀ-line analýzou)
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Správu proﬁlů rizik bez nutnosti
programátorského zásahu
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Lineární škálovatelnost – možnost navýšení
reálného výkonu systému přidáním samostatných
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Stabilitu a zabezpečení – vyhodnocování není
přímo závislé na správě proﬁlů

členských zemí EU, které mají realizovánu moderní
rizikovosti celních deklarací.

O společnosti KOMIX
KOMIX s.r.o. je česká společnost založená v roce 1992. Specializuje se zejména na dodávky informačních
systémů nebo aplikací na klíč, dále pak integrační nebo transformační projekty. Společnosti KOMIX také
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poskytovat dlouhodobou konkurenční výhodu.
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