
SAS automatyzuje pracę organizacji  
w oparciu o analitykę hybrydową

Wykrywanie nieprawidłowości  
w procesach wewnętrznych 
z zastosowaniem analityki

SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym  
dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta 83 000 firm i instytucji  
w 150 krajach. Polski oddział SAS Institute działa od 1992 roku i jest liderem rynku analityki biznesowej.  
Do grona klientów SAS w Polsce należy ponad 30 banków i instytucji finansowych.  



Przykłady wykrytych nieprawidłowości
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Proces zakupowy 
Nadużycie związane z nabywaniem przez firmę 
dóbr, usług lub zlecenie projektów przy udziale 
osób trzecich. Negatywne zjawiska mogą się 
pojawić w całym cyklu życia zamówienia:
• przy procesie przetargowym,
• przy płatności za usługi,
• przy odbiorze zamówienia, gdy jest niezgodne, 
• przy wyborze dostawcy, gdy mogą pojawić się 

pośrednie lub bezpośrednie powiązania między 
zleceniodawcą i dostawcą.

Logistyka
• Niezgodność stanu magazynowego  

z zamówieniami
• Znikające towary
• Manipulacje w usługach transportowych 

i danych telemetrycznych
• Rozliczenia paliwowe i koszty podróży

Nieprawidłowości w POS
• Błędne wyliczenie rabatu  

lub punktów w programie 
lojalnościowym

• Wyciek informacji poufnych
• Poziom zapasów w stosunku  

do zamówień i sprzedaży
• Błędy w rejestrze paragonów  

z kas fiskalnych, manko w kasach

Fakturowanie
Generowanie faktur bez pokrycia  
w produktach i usługach:
• Błędne rozliczenia usług
• Błędne dane na fakturze
• Zduplikowane faktury
• Zmiana danych płatności,  

np. nr rachunku
• Błędna alokacja i kategoryzacja  

kosztów 

Wydatki pracownicze i płace
• Nadużycia płacowe
• Nieistniejący pracownicy
• Proces rekrutacji
• Fałszowanie dokumentów

Rosnąca skala strat finansowych 

Nadużycia wewnętrzne mogą pojawić się w każdej organizacji w wyniku zaniedbywania procesów monitorujących nieprawidłowe 
działania wewnętrzne. PwC wymienia defraudacje i nadużycia w procesach zakupowych jako dwa najbardziej powszechne oszustwa 
finansowe, z którymi mają do czynienia organizacje. Podczas, gdy nadużycia postrzega się głównie jako zewnętrzne zagrożenie, 
połowa przypadków jest z udziałem pracowników. 

Nadużycia narażają organizacje na straty finansowe, utratę reputacji oraz brak efektywności w kluczowych działaniach.

Mimo, że skala problemu jest duża, przedsiębiorstwa zarówno w Polsce, jak i w całym regionie EMEA wciąż niedostatecznie wykorzy-
stują technologię. Główny problem stanowi określenie skali nadużyć oraz monitorowanie na bieżąco procesów. W tej sytuacji warto 
zwrócić się w kierunku zautomatyzowanych systemów analitycznych opartych o algorytmy sztucznej inteligencji, jako narzędzia do 
walki z możliwymi nadużyciami.

NIE WIDZI ZAGROŻENIA,  A PRAWIE POŁOWA NIE JEST  W STANIE 
OKREŚLIĆ SWOICH STRAT

$50.6
40% ORGANIZACJI1

WEDŁUG 2019 NATIONAL RETAIL FEDERATION SURVEY ŚREDNIO  
1,38% SPRZEDAŻY JEST NARAŻONA NA STRATY, CO SZACUJE SIĘ NA:

ZAKRES STRAT Z POWODU NADUŻYĆ

1 Badanie SAS i 3GEM  (Q4 2018) ankietujące 850 przedsiębiorstw w regionie EMEA w celu oszacowania skali problemu oraz poznania zakresu 
działań firm zapobiegającym nadużyciom.

MLD STRAT  
PRZYCHODÓW W RETAIL



Rys. 1. Architektura logiczna rozwiązania zapewniającego kompleksowe podejście do zapobiegania nadużyciom.

Proces analityczny zapobiegania nadużyciom 

• Integracja danych z wielu źródeł – nadużycia występują w organizacjach z powodu możliwości manipulacji danymi w różnych 
systemach oraz omijania procedur działania w bezpośredni i pośredni sposób. Siła skutecznego systemu wykrywania nadużyć opiera 
się o integrację danych z wielu źródeł, co umożliwia wykrycie niezgodności będących podstawą schematów fraudowych.

• Detekcja z wykorzystaniem data mining i uczenia maszynowego – dane zintegrowane w jednym środowisku umożliwiają sprawne 
przeszukiwanie informacji i wykrywanie podejrzanych wzorców zachowania i anomalii. Znalezione schematy zachowań przy data 
miningu mogą zostać wykorzystane przy modelowaniu predykcyjnym z użyciem uczenia maszynowego lub przy tworzeniu reguł 
decyzyjnych. Zaszycie wygenerowanych algorytmów matematycznych w silniku decyzyjnym umożliwia typowanie podejrzanych  
przypadków nadużyć na bieżąco.

• Zarządzanie podejrzanymi przypadkami – wytypowane przypadki są następnie monitorowane przez analityków. Potwierdzanie  
na bieżąco przypadków pozwala zasilać system analityczny informacją zwrotną o słuszności generowanych podejrzeń i uczyć go 
automatycznie nowych trendów i wzorców zachowania oszustów. Istotne jest udostępnienie analitykom odpowiednich narzędzi – 
intuicyjnych interfejsów pozwalających w łatwy sposób przeprowadzić śledztwo. Dodatkowo sieć powiązań umożliwia szukanie 
zorganizowanych działań i związków pomiędzy podejrzanymi obiektami.

• Automatyczne raportowanie – automatyczne środowisko raportowe umożliwia ocenę skuteczności działania systemu oraz strategii 
biznesowych. Raporty generowane cyklicznie pozwalają na bieżąco na podejmowanie decyzji o dalszych krokach.

• Dostosowanie do bieżących trendów ze sztuczną inteligencją – informacja zwrotna od analityków umożliwia poszukiwanie na 
bieżąco nowych trendów i anomalii. Dodatkowo wykorzystanie narzędzi z wbudowanymi zaawansowanymi algorytmami matema-
tycznymi usprawnia proces i umożliwia automatyczną aktualizację istniejących modeli predykcyjnych i wzbogacanie produkcyjne 
działających polityk wykrywania nadużyć nowymi metodami.

Kluczowe sposoby działania 

W przypadku nadużyć istnieje szereg dobrych praktyk i procesów, których wdrożenie przyczynia się do zmniejszenia strat.  
Działania proaktywne (m.in. szkolenie pracowników) i reaktywne (m.in. szukanie nietypowego zachowania w danych historycznych) są tak  
samo ważne, aby zdawać sobie sprawę ze schematów działań powodujących straty, a jednocześnie na podstawie znanych już trybów  
działań zapobiegać nadużyciom. Dodatkowo algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiają wykrycie w dużej ilości danych nieznanych  
wzorców zachowania.



Analityka hybrydowa - uczenie maszynowe, 
sieci powiązań i data mining
Zmieniające się trendy dotyczące nadużyć wymagają zastosowania narzędzi sprawnie dostosowujących się do nowych warunków bizne-

sowych. Stosowanie analityki hybrydowej umożliwia zarówno działanie wielopoziomowe, jak i bardziej efektywne ze względu  

na połączenie wiedzy eksperckiej w postaci reguł biznesowych wraz z metodami uczenia maszynowego pozwalającymi na znalezienie 

w danych nieznanych wzorców zachowania. Dodatkowo dołączenie sieci powiązań wzbogaca algorytmy o informacje o zorganizowa-

nych działaniach i ukrytych powiązaniach. Połączenie zaawansowanych metod analitycznych opartych o różne źródła danych umożliwia 

skuteczne zapobieganie nadużyciom. 

Przeszukiwanie artykułów  
prasowych z podejrzanymi  

informacjami o kontrahentach.  
Analiza notatek pracowników  

o zamówieniach/zapasach.

Wykrywanie nieznanych 
wzorców zachowań na 

podstawie historycznych przy-
padków: wzorce zachowań  

w POS, wystawianych fakturach, 
zamówieniach.

Kontrahent na liście podejrzanej 
dzielący dane wspólników  
z nowymi kontrahentami. 

Niezgodność danych kontra-
hentów z rejestrami.

Sprzedaż w POS produktów 
rabatowych jest nietypowo 

wysoka w porównaniu z innymi. 
Nietypowe połączenie 

produktów na paragonach. 
Płatność dla kontrahenta niety-

powo wysoka.

Wiedza ekspercka

Przykładowe wzorce:  
- Nowy kontrahent z kwotą 
zamówienia poniżej progu 

akceptacyjnego na drugą rękę. 
- Faktura wystawiona w niedzielę 

lub dni świąteczne.

Kontrahenci pozornie różni 
dzielący dane teleadresowe. 

Analiza geolokalizacyjna 
sklepów ze znikającymi 

towarami.

Wykrywanie 
anomalii

Analiza sieci 
powiązań

Modelowanie 
predykcyjne

Analiza 
tekstu

Łaczenie 
baz danych 
i rejestrów

Zautomatyzo-
wane reguły 
biznesowe

Analityczny  
silnik decyzyjny

Złożone wzorce nadużyć

Nietypowe zachowania Integracja danych

Dane nieustrukturyzowane

Powiązania i relacje



Rys. 2. Przykładowa sieć powiązań umożliwiająca wizualne przedstawienie ukrytych powiązań mogących wskazywać na nadużycie.

Analityczne sieci powiązań 

Analiza sieci powiązań (ang. Social Network Analysis) służy identyfikacji ukrytych zależności między poszczególnymi obiektami uczest-
niczącymi w procesie monitorującym (klient, agent, pracownik, dostawca etc.), dostarczając unikalnej wiedzy na temat powiązań  
w ramach społeczności oraz zachodzących w niej procesów. Często w tym przypadku okazuje się istotna integracja danych z różnych 
źródeł pozwalająca tworzyć nieoczywiste powiązania oparte o dane kontaktowe (te same adresy, numery telefonów, adresy e-mail), 
jak również dane transakcyjne (np. faktury, dostawy, płatności). To umożliwia znalezienie grup podmiotów działających wspólnie  
i analizowanie ich jako całości. Analizowane są zarówno powiązania twarde, jak i dzięki zastosowaniu „fuzzy matchingu” powiązania 
przybliżone, co pozwala na wykrycie związków nawet w takich sytuacjach, gdy przykładowo podane adresy czy numery telefonów są 
zapisane w innej konwencji lub występują innego rodzaju problemy z jakością danych.

W rezultacie tak przeprowadzonej analizy sieci powiązań kontrolerzy otrzymują efektowną wizualizację zidentyfikowanych społecz-
ności, ale także charakterystyki, które mogą wskazywać na ryzyko fraudowe, widok najbliższego otoczenia klienta/pracownika,  
dzięki któremu można łatwiej stwierdzić bliskie powiązania z nadużyciami. Skonstruowanie sieci powiązań daje również dodatkową 
korzyść w postaci możliwości korzystania z diagramów przez analityków śledczych przeglądających wytypowane przypadki. Wszystko 
to umożliwia śledczym dogłębną oraz szybszą analizę alertów i pomaga w wykrywaniu zaplanowanych działań wyłudzeniowych, działań 
zorganizowanych grup przestępczych, jak również prób ukrycia tożsamości. 



Rys. 3. Przykładowy ekran aplikacji do monitorowania przypadków podejrzanych umożliwiający integrację całego procesu obsługi nadużyć
w jednym środowisku.

Monitoring nadużyć i nieprawidłowości 

Kontrola podejrzanych przypadków może się odbywać w interfejsie analityka, który umożliwia integrację całego procesu obsługi 
nadużyć w jednym środowisku. Głównymi zadaniami, które zapewnia interfejs są:

• zarządzanie i ocena podejrzanych przypadków na podstawie zagregowanych informacji o alercie na ekranach oraz sieci 
powiązań pomiędzy encjami, 

• szeroki dostęp do danych – przeszukiwanie baz danych oraz dokumentów, 

• priorytetyzacja zadań użytkowników systemu – przypisanie przypadków do odpowiednio wykwalifikowanych osób. 

Raportowanie i eksploracja danych 

Raportowanie cykliczne oraz eksploracja danych (ang. data mining) pozwalają na szybki dostęp do danych i informacji zgroma-
dzonych w firmie. Intuicyjny interfejs raportowy umożliwia uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi na pojawiające się pytania 
biznesowe. Wizualna eksploracja dowolnie dużych zbiorów danych pozwala na wyjście poza utarte schematy predefiniowanych 
raportów lub dashboardów i odkrywanie nieznanych do tej pory zależności, nieprawidłowości czy wykrywanie trendów  
nadużyć. Raporty i wyniki analiz mogą być niezwłocznie oraz w bezpieczny sposób udostępniane zarówno przez przeglądarkę 
internetową, jak i na urządzeniach mobilnych (smartfon, tablet). 



Problem nadużyć w liczbach

NAJPOWSZECHNIEJSZE OBSZARY WYSTĘPOWANIA NADUŻYĆ WEWNĘTRZNYCH  

WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW:

Wyniki badania SAS i 3GEM  (Q4 2018) ankietujące 850 przedsiębiorstw w regionie EMEA w celu oszacowania skali 

nadużyć oraz rozpoznania działań zapobiegawczych oszustwom w organizacjach.
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RAPORT PROCUREMENT FRAUD DLA 16 KRAJÓW W REGIONIE EMEA (2019)

Monika Oskard   
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