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 بسمه تعالي 

 

 با سامانه هاي هوشمندي کسب و کارهاي سازماني مديريت ريسک

 

های گیری و نظارت بر انواع ریسکگیری، تصمیممدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه

نهایی  هایمدیریت ریسک عبارت است از فرآیند مستندسازی تصمیمپردازند. همچنین در تعریفی دیگر، مطرح برای سازمان می

ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد. به توان از آناتخاذ شده و شناسایی و استفاده از معیارهایی که می

تایج ه شامل حداکثرسازی نعبارت دیگر، کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان ک

یر ناپذپذیری بخش جداییرخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب است، مدیریت ریسک نام دارد. ریسک

«. نکارگیری منابع کنونی برای آینده نامطمئهای اقتصادی یعنی بهفعالیت»هر کسب و کاری است. چنانکه پیتر دراکر می گوید: 

 که در مورد آینده قطعی است عدم اطمینان و ریسک است.  تنها چیزی

حذف تمام ریسک های موثر در یک ( در حوزه مدیریت ریسک، BIمندی کسب و کار )هدف از هوشدر همین راستا، 

فرایند نیست، بلکه حذف چالش های مرتبط با در دسترس بودن اطالعات به نحو مناسب، به موقع و سازگار برای جلوگیری از 

پیامدهای ریسک است. فقدان بینش در مدیریت ریسک های مختلف می تواند منجر به بروز ناهنجاری یا شکست شود که با بهره 

مندی و به کار گیری ابزارهای هوشمندی کسب و کار برای پایش مخاطرات و تهدیدها در سازمان، امکان جلوگیری از این اتفاق 

 ها وجود دارد.

 

 اهداف مديريت ريسک :

جمع آوری و مدیریت داده های مرتبط با ریسک شامل ارزیابی عدم قطعیت داده، ساخت مدل داده ها،  .1

 وابستگی های پیچیده بین رویدادها و توسعه برنامه ریزی پاسخگو

 تعامل موثر با پارامترها و نتایج مدل سازی ریسک از طریق داشبورد، تجزیه و تحلیل سناریو و ... .2

 اجرا برای کنترل دوره عمر داده های ریسکوضع سیاست های قابل  .3

 فواید سیستم مدیریت ریسک همه شمول و سازگار .4

 بینش وسیع تری نسبت به محرک ها و شاخص های کلیدی ریسک .5

 افزایش بهره وری عملیاتی .6

 بهبود خدمات و رضایت بیشتر مشتریان .7

 کاهش ظهور ریسک .8

 بهبود تصمیم گیری استراتژیک .9

 

 :سامانه هاي مديريت ريسک

افزاری از جنس سامانه های هوشمندی کسب و کار است که با جمع آوری داده از منابع یک سامانه مدیریت ریسک، سامانه نرم

هایی که سازمان با آن مواجه است، می مختلف و یکپارچه سازی داده ها و اطالعات فرآیندی و تاریخچه ای سازمان، به چالش
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سازد تا نسبت به اقدامات و تصمیمات شان درایت و تدبیر بیشتری داشته باشند و بتوانند  پردازد و مدیران سازمان را قادر می

هزینه ها را نسبت به درآمدشان بهبود داده و بر خطرها و ریسک های مربوط به مدیریت سازمان نظارت بیشتری داشته باشند. 

 .عیت منابع و ریسک های آنها را نمایش می دهندها و داشبوردهای سیستم های مدیریت ریسک یک نمای دقیق از موقگزارش

در سازمان را به مدیران   ( با کمک تکنیک های هوشمند پردازش اطالعات، اتفاقات در حال وقوعBIهوشمندی کسب و کار)

را در اخذ تصمیمات صحیح و به موقع یاری می کند. در اینگونه سامانه ها می توان تصمیم گیر و تصمیم ساز، اطالع داده و آنها 

 روشهای مدیریت ریسک را بصورت زیر توزیع کرد: 

 تخصیص ریسک به افراد مسئول 

 برنامه ریزی اثر ریسک 

 مدیریت اثر ریسک 

 پیاده سازی راه حل های کاهش ریسک 

 بروز رسانی برنامه ریزی ریسک 

 رفت مدیریت ریسکگزارش گیری پیش 

 مستندسازی ریسک 

 

 مديريت  ريسک در بانکها:

ها قابل اطمینان هستند یا خیر. ها نیاز دارند بدانند که آیا مشتریان بانکگیریمدیران بانکها برای بسیاری از تصمیم

های اعتباری به مشتریان جدید، گسترش اعتبار مشتریان اگر آنها اطالعات کاملی در مورد مشتریان خود نداشته باشند، ارائه کارت

 ها، تصمیمات دارای ریسک برای بانک هستند.کنونی و تصویب وام

گیری کاهش دهد. با تحلیل رفتارهای ها را در موارد تصمیمریسک بانک، تواند با استخراج داده در مورد مشتریانداده کاوی می

 بینی کرد.ها پیشه هایشان میتوان رفتار آنها را در ارتباط با وام و بازپرداخت وامهای سپردتراکنشی مشتریان با حساب

 Scoring Credit باشد و در صنعت بانکداری برای گرفتن تصمیم در مورد اعطای وام به ابزارهای مدیریت ریسک می یکی از

م وا  ابزار ارزیابی ریسک داشته باشند. سوابق متقاضیانگیری، ها بهتر است برای تصمیمدهندهوام  مشتریان بسیار با ارزش است.

 تواند برای ایجاد یک الگو برای تشخیص خوب یا بد بودن متقاضیان جدید به کار گرفته شود.خوب و بد می

 


