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♦ Mô tả sản phẩm:  
iCo-op iVurisk hướng tới những thách thức mà các ngân 
hàng và tổ chức tài chính phải đối mặt trong việc tuân theo 
những yêu cầu pháp lý của Basel II và những phương thức 
tối ưu trong quản lý rủi ro. Nó cho phép nhà quản lý kịp thời 
kiềm chế rủi ro, đồng thời vẫn bảo đảm được tính độc lập, 
khách quan của chức năng quản lý rủi ro ấy.  
  
iCo-op iVurisk thực hành cách tiếp cận từng bước một 
trong khi tiến hành ba "trụ cột" theo khuôn khổ của Basel II. 
Nó thực thi các biện pháp tối ưu dựa trên những mô hình 
thống kê và tài chính để xác định mức vốn dự trữ bắt buộc 
(Capital Adequacy Requirement). iVurisk cung cấp phương 
thức thực thi từng bước theo yêu cầu của Basel II: 
� Cách tiếp cận dựa vào chỉ số cơ bản; 
� Cách tiếp cận đã được chuẩn hoá; 
� Cách tiếp cận sử dụng phương pháp đo đạc cao cấp. 
  
iCo-op iVurisk cung cấp mô hình luồng công việc 
(workflow) qua mạng nhằm quản lý rủi ro một cách kỷ luật 
và có hệ thống. Mỗi nhiệm vụ được giao cho một chủ thể 
nhất định để quá trình theo dõi và rà soát được gắn 
vào luồng công việc. Các sự cố (trong trường hợp lỗ hay 
gần lỗ) được ghi lại đầy đủ, hình thành nên số liệu lịch sử. 
Thông báo qua email sẽ tự động được kích hoạt trong 
trường hợp cần thiết, ví dụ mỗi khi giao nhiệm vụ, rà soát 
lại, báo cáo sự cố, thay đổi nội dung hay hạn cuối cùng. 

 

    
 

iCo-op iVurisk cung cấp những báo cáo trực tuyến dạng 
bảng, nhằm tóm tắt tất cả những mặt có thể gặp rủi ro của 
công ty, và lần theo phương thức mà các kế hoạch hành 
động hợp lý đã liên tục làm giảm nhẹ rủi ro. Mỗi rủi ro lại có 
thể được phân tích mở rộng xuống để cung cấp thêm 
thông tin chi tiết. 

 
 
 
 

  
    
 
 

 

iCo-opTM Basel II Risk Manager 

iCo-op Basel II Risk Manager dành cho các ngân hàng và tổ chức tài chính là một giải pháp phần mềm gồm những 
công cụ về IT nhằm giúp các tổ chức này tuân thủ những quy định pháp lý theo Hiệp Ước Basel II. Ngày nay, thị 
trường tài chính và đầu tư ngày càng biến động, và tần số xảy ra các cuộc khủng hoảng tài chính ngày một gia 
tăng. Gần đây nhất là cuộc khủng hoảng ở một số thị trường tài chính châu Á năm 1997, và cuộc khủng hoảng thế 
chấp dưới chuẩn bắt nguồn từ Mỹ năm 2007. iCo-op Basel II Risk Manager giúp các ngân hàng và tổ chức tài 
chính xử lý những vấn đề phát sinh từ rủi ro và biến động. Giải pháp này giúp tiến hành khung quản lý rủi ro theo 
Basel II (bao gồm các chính sách về rủi ro, cấu trúc công ty, phương pháp đo đạc và quản lý rủi ro, các số liệu, hạ 
tầng công nghệ), nhằm củng cố quá trình quản lý rủi ro và tuân theo các yêu cầu về pháp lý và tính minh bạch. 
 

SINGLE AND 
INTEGRATED RISK 
MANAGEMENT 
SOLUTION 

Risk Dashboard 

Incident Report 



  
iCo-op iVurisk sử dụng những phương thức tối ưu trong cơ 
sở hạ tầng dữ liệu và công nghệ: 
 
� Sự tuân theo LDAP và dựa vào mạng cho phép phần 

mềm tích hợp dễ dàng với hạ tầng công nghệ thông tin 
sẵn có. 

� Khuôn khổ phần mềm Struts II (Spring) hỗ trợ sự nhân 
lên và mở rộng. 

� Cách lập trình byte-kép (double-byte) để hỗ trợ giao 
diện sử dụng đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Malay / 
Indonesia, Tàu, v.v..) 

� Việc quản lý và vấn đề an ninh 
 

 
♦ Yêu c�u h� th�ng 

� Yêu cầu về máy chủ:  

� Nền J2EE 

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

� Máy chủ chạy các ứng dụng: BEA WebLogic hoặc IBM WebSphere

�  Quản lý dữ liệu: MS SQL, Oracle hoặc IBM DB2 

� Yêu cầu về workstation: 

�  Trình duyệt: IE5.5 hoặc cao hơn 
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S� 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 
Giải pháp cho doanh nghiệp dựa vào mạng 
� Giải pháp tích hợp dựa vào mạng nhằm hỗ trợ quá trình 

quản lý rủi ro toàn diện trong công ty 
� Quan sát được trực tuyến và đáng tin cậy 
� Dùng trực giác cao, giao diện thân thiện với người sử 

dụng. 
 
Nét đặc trưng của Basel II 
� Hỗ trợ 3 "trụ cột" theo khuôn khổ của Basel II: 

� Các yêu cầu về vốn dự trữ bắt buộc tối thiểu: 
o Cách tiếp cận dựa vào chỉ số cơ bản; 
o Cách tiếp cận đã được chuẩn hoá; 
o Cách tiếp cận sử dụng phương pháp đo đạc cao 

cấp. 
� Quá trình theo dõi, rà soát lại 
� Những yêu cầu theo chuẩn trên thị trường  

 

� Khuôn khổ của Basel II: 
� Chính sách 
� Cấu trúc công ty 
� Phương pháp: 

o Đo đạc rủi ro (rủi ro tín dụng, thị trường và tác 
nghiệp) 

o Quá trình kiểm soát rủi ro 
o Các yêu cầu về công việc báo cáo và tính minh 

bạch 
� Hạ tầng về dữ liệu và công nghệ 

 
Cấu trúc của công ty 
� Hỗ trợ việc định nghĩa rõ ràng cấu trúc công ty nhìn từ góc 

độ quản lý rủi ro 
� Cho phép định dạng một cấu trúc bảng biểu trong công ty 

(theo chế độ thứ bậc và/hoặc theo ma trận) nhằm xác định 
dòng công việc, cấp bậc, quyền truy cập và vấn đề an 
ninh. 

  
Mô hình định dạng 
� Các mô hình định dạng cho phép công ty xây dựng khuôn 

khổ riêng của mình nhằm nhận dạng, đánh giá, kiềm chế, 
xử lý và quản lý rủi ro. 

� Hỗ trợ việc đánh giá rủi ro cả về định định lượng và định 
tính 

� Cho phép các công ty định nghĩa mức độ ham rủi ro của 
mình cả định lượng và định tính 

 
Dòng công việc 
� Cung cấp dòng công việc nhằm hỗ trợ việc quản lý rủi ro 

một cách kỷ luật và có hệ thống 
� Giúp giao nhiệm vụ hạn chế rủi ro cho từng chủ thể nhất 

định 
� Cho phép phân cấp về tầm quan trọng cho từng nhiệm vụ 
� Cung cấp những bản thăm dò để xác định mức độ rủi ro 
  
Thông báo về rủi ro 
� Cung cấp email thông báo tự động (hoặc thông qua tin nhắn 

SMS) kích hoạt bằng mức độ rủi ro, giao nhiệm vụ, rà soát 
lại, báo cáo sự cố, thay đổi nội dung và hạn cuối. 

  
Báo cáo về rủi ro dạng bảng 
� Cho phép người dùng lựa chọn và sàng lọc các giao diện 

dạng bảng 
� Mỗi rủi ro có thể được phân tích mở rộng thêm xuống nhằm 

cung cấp thông tin chi tiết hơn 
  
Báo cáo 
� Cung cấp những báo cáo về rủi ro ghi thành bảng, theo 

dạng thống kê hoặc minh hoạ bằng đồ thị, có thể được lưu 
trữ trong MS Word hoặc dạng file pdf. 

� Cho phép gắn kèm tài liệu cho mỗi báo cáo sự cố 
  
Sự quản lý và an ninh 
� Cung cấp ID cho quyền truy cập theo nhóm và từng cá nhân 
� Hỗ trợ việc mã hoá dữ liệu SSL nhằm đảm bảo liên lạc an 

toàn trong môi trường nội bộ và cả hướng ngoại. 
� Cung cấp dấu vết để kiểm toán tất cả các hoạt động quản lý 

rủi ro. 
  
Khả năng nhân rộng 
� Được thiết kế và phát triển dựa vào khuôn khổ J2EE thiết 

thực, theo từng module và có khả năng nhân rộng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc tích hợp và triển khai. 

� Sự tuân theo LDAP cho phép phần mềm tương thích dễ 
dàng với hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có 

� Khuôn khổ phần mềm Struts II (Spring) giúp cho sự nhân 
lên và mở rộng. 

� Cách lập trình byte-kép (double-byte) để hỗ trợ đa ngôn 
ngữ. 


