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♦ Mô t� v� s�n ph�m ♦ Phân tích bi�u đ� 
Giải pháp chống rửa tiền, iCo-op AMLS có khả năng (tính 
năng) theo dõi, phát hiện, nghiên cứu và tự động Báo cáo 
về các Giao dịch đã được Rà soát (CTR) và Báo cáo v� 
các Giao d�ch Kh� nghi (STR), theo những yêu cầu pháp 
lý nghiêm ngặt của chính phủ. Điều này có thể thực hiện 
được nhờ vào công nghệ Chuyên gia v� các Quy t�c 
Kinh doanh, cho phép các ngân hàng thực hiện việc theo 
dõi đồng loạt các dữ liệu giao dịch hàng ngày nhằm quản lý 
và phát hiện hoạt động rửa tiền. 

 

   
 

♦ Dòng công vi	c đ�nh d
ng đ��c 
iCo-op AMLS còn cung cấp hệ thống dòng công việc 
nhằm quản lý từng trường hợp dựa trên nền tảng web, 
cho phép các ngân hàng điều tra những giao dịch khả nghi 
một cách hệ thống và có hiệu quả. Để đảm bảo khả năng 
dò ngược lại được của chương trình, dấu vết kiểm toán 
tất cả những hoạt động của người dùng đều được ghi lại. 

 

   

iCo-op AMLS hỗ trợ những phân tích thống kê và lưu lại báo  
cáo "Hiểu về Khách Hàng", sử dụng các giao dịch trong quá  
khứ và dữ liệu về khách hàng.  

 

       
         

♦ Báo cáo 
Với iCo-op AMLS, các báo cáo được tự động đưa ra,  
cung cấp những thông tin cần thiết đối với người dùng.  
Những báo cáo này có thể dưới dạng văn bản, CSV,  
Word, Excel, PDF, v.v.. 

 
 

  

iCo-opTM Hệ Thống 
Chống Rửa Tiền 

iCo-op Anti-Money Laundering System (iCo-op AMLS) cung cấp giải pháp nhằm giúp các ngân hàng tuân 
theo những quy định pháp lý nghiêm ngặt của chính phủ để chống lại hoạt động rửa tiền - có thể được sử dụng để 
chi cho các tổ chức khủng bố hay tội phạm. Đây là giải pháp cho phép theo dõi và tự động phát hiện, sử dụng quy 
tắc "Hiểu về Khách Hàng" (KYC) để khám phá ra những kiểu rửa tiền khả nghi, khác biệt hẳn với những giao dịch 
tài chính hợp pháp khác.Giải pháp iCo-op AMLS cung cấp công cụ quản lý  từng trường hợp dựa trên nền tảng 
web để nghiên cứu và báo cáo về các hành vi rửa tiền. 
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♦ Công c tìm ki�m thông minh 

Sử dụng công cụ tìm kiếm logic rời rạc thông minh, iCo-op 
AMLS có khả năng nhận dạng mối liên hệ giữa các tài 
khoản, ví dụ các tài khoản có tên tương tự nhau, v.v.. 

 

     
 

 

    
♦ Yêu c�u h	 th�ng 

� Yêu cầu về máy chủ: 

� Nền J2EE 

� Hệ điều hành: Windows 2003 Server, Sun 
Solaris  hoặc IBM AIX 

� App Server: BEA WebLogic hoặc IBM 
WebSphere 

� Cơ sở dữ liệu: MS SQL, Oracle or IBM DB2 

� Trình duyệt: IE5.5 hoặc cao hơn 
 

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
             Contents are subjected to change without prior notice. All trademarks, trade names, service names, and logos, referenced in this brochure belong to their respective companies. 

      

Sơ l��c v� iCo-op.net 
 

iCo-op.net cung cấp những sản phẩm, giải pháp phần mềm để 
Điều hành, Quản lý rủi ro và Tuân thủ chuẩn quy định (GRC), 
hướng tới những yêu cầu quản lý rủi ro bắt buộc theo Hiệp 
Ước Basel II và SOX, và yêu cầu chống rửa tiền tại các ngân 
hàng, tổ chức tài chính, các chính phủ và những công ty lớn. 

   iCo-op.net Pte Ltd 108, Middle Road, #08-02 Bright Chambers, Singapore 188967. T: +65-6324 7860. E: sales@ico-op.net. W: www.ico-op.net 

Đ�c đi�m chính 
Khả năng theo dõi và tự động phát hiện 
� Tự động rà soát các giao dịch trong ngân hang 
� Cung cấp tự động các nguyên nhân đằng sau những hoạt 

động rửa tiền đáng nghi 
� Cung cấp chức năng theo dõi danh sách OFAC 

(quy định bởi Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài), 
những đối tượng tham gia chính trị, những người và công 
ty trong danh sách đen, những ngành rủi ro cao, v.v..  

� Cung cấp điểm số rủi ro và xếp hạng những hoạt động rửa 
tiền khả nghi 

� Cung cấp các bảng biểu theo luồng những giao dịch rửa 
tiền khả nghi 

 
Hệ thống quản lý luồng công việc theo từng trường hợp 
� Sắp xếp các trường hợp rửa tiền khả nghi theo thứ tự ưu 

tiên để điều tra 
� Cho phép đăng nhập bằng tay những hoạt động khả nghi 

để điều tra thêm 
� Cung cấp luồng công việc để quản lý hoạt động điều tra 

hành vi rửa tiền một cách có hệ thống và hiệu quả 
� Giao việc cho những cá nhân phù hợp nhất để giải quyết 

công việc hiệu quả    
� Cho phép người dùng điền nhận xét, ghi chú, kiến nghị 

dưới mọi dạng văn bản 
� Cho phép gắn tài liệu đi kèm vào mỗi trường hợp 
� Cho phép lần theo dấu vết trong mỗi trường hợp (ví dụ, 

điểm khởi đầu hay kết thúc của từng trường hợp) 
� Cung cấp dấu vết kiểm toán nhằm đảm bảo khả năng dò 

ngược lại được. 
 
Chức năng tìm kiếm 
� Sử dụng logic rời rạc để tìm kiếm và lọc 
� Chức năng tìm kiếm bao gồm: 

� Theo thứ tự: chặt chẽ, theo cụm, bắt đầu với, “hoặc”, 
“đầy đủ”, “chính xác” 

� Mức chấp nhận: lỗi chính tả, nghe giống như, nghe 
(rời rạc) giống như 

� Chức năng khác 

 
Phân tích th�ng kê và Qu�n lý h� sơ KYC 
� Có khả năng tách và gộp thông tin giao dịch từ các nguồn 

dữ liệu trong ngân hang 
� Cung cấp bảng biểu và đồ thị giao dịch để phân tích thống 

kê và quản lý hồ sơ KYC 
� Bảng biểu dạng: pie, bar, line, area, bubble, polar, 

financial, scatter… 
� Loại thông tin đầu ra: danh sách các giao dịch, loại giao 

dịch, lịch sử giao dịch và luồng tiền 
 
Báo cáo 
� Tự động cung cấp báo cáo CTR và STR 

� Cung cấp những thông tin đã biết ra các báo cáo 
� Cung cấp lý do tại sao một tài khoản nhất định lại khả 

nghi là rửa tiền 
� Dạng báo cáo: văn bản, csv, word, excel, pdf… 

 
Khả năng nhân rộng 
� Là giải pháp đã được kiểm chứng thành công với đối 

tượng là ngân hàng với 800 chi nhánh, 7 triệu tài khoản 
và 4 triệu giao dịch trong 1 ngày. 

 
Đ� th� lu�ng ti�n   
� Cung cấp đồ thị cho thấy luồng tiền lưu thong như thế nào 

qua các tài khoản khác nhau 
 

 

 

Intelligent Fuzzy Logic Search 

Fund Flow Diagram 


