Key Control
Dashboard
Integrale risicobeheersing in één dashboard
Informatie is in overvloed en veelal versnipperd in uw organisatie beschikbaar. Risico’s worden
op diverse plekken geïdentificeerd en opgevolgd. Het integraal beeld ontbreekt waardoor
stuur- en verantwoordingsinformatie vaak moeilijk tot stand komt. Het gevolg is dat
de organisatie niet aantoonbaar in control is en daardoor niet aan de gestelde wet- en
regelgeving voldoet.

Real-time inzicht

Je hebt behoefte aan real-time inzicht in uw
belangrijkste operationele risico’s – op één
centrale plek. Stuurinformatie moet bovendien
centraal worden gebundeld en ontsloten om
Integrated Risk Management (IRM) mogelijk
te maken. Het resultaat is dat je organisatie
volledige grip krijgt op risicomanagement,
internal control frameworks en de kwaliteit van
je bedrijfsprocessen. Aantoonbaar in control
te zijn van wet- en regelgeving vereist een
effectieve borging van data governance
binnen uw organisatie. Key Control Dashboard
geeft dit real-time inzicht!

Key Control Dashboard helpt

Door de toenemende eisen op het gebied van
compliance en de diverse normenkaders,
is het voor organisaties van belang te blijven
zoeken naar nieuwe, efficiënte manieren om je

integrated risk management te organiseren.
Door de gebruiksvriendelijkheid van het Key
Control Dashboard verkrijg je in één overzicht
de grip en sturing die je nodig hebt. Resultaten
worden real-time inzichtelijk en er kan actief
worden bijgestuurd.
Het Key Control Dashboard ondersteunt de
gehele cyclus van activiteiten die gepaard
gaan met risicomanagement. Naast het
uitvoeren van controles op genomen maatregelen met behulp van steekproeven is er
aandacht voor data driven audits en continuous
monitoring. Door gebruik te maken van
continuous monitoring worden bevindingen
automatisch geïdentificeerd. Hierdoor kunnen
audit functies, risicomanagers en interne
controle medewerkers zich kunnen richten op
kwaliteitsverbetering in plaats van op de
arbeidsintensieve controle werkzaamheden.
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De unieke voordelen van ons Key Control Dashboard:
•

•

•
•
•
•

Integraal inzicht: Grip op de belangrijkste frameworks, informatieveiligheid, risico analyses,
key controls, processen en AVG eisen. In één platform grip op de volledige integrated risk
management functie.
Real-time in control: Op dagelijkse basis inzicht voor toezichthouders in actuele risico’s
en effectiviteit van beheersing op de normenkaders door continuous monitoring op basis van
adequate dossiervorming en geautomatiseerde data driven audits.
Duidelijke taken – en verantwoordelijkheden: Centraal monitoren, rapporteren en verantwoorden.
Decentraal beleggen van activiteiten, opvolging van incidenten en managen van besluiten.
Gebruiksvriendelijke dashboards: Flexibele dashboards, volledig op maat gemaakt. Denk aan
management dashboards, rapportages, taal en organisatie specifieke workflows.
Kostenbesparing: Besparen op controle- en rapportagekosten, vermindering van handmatige
spreadsheet handelingen (minder fouten) en minimale controlelast voor de business
Privacy & data veiligheid: Directe koppeling met eigen data op je eigen server.

Toepassingen

Eisen gesteld door stakeholders om negatieve effecten van risico’s te beheersen en te
rapporteren worden steeds hoger. Wet- en regelgeving verlangt van organisaties dat
financiële rapportages transparant, betrouwbaar en tijdig worden opgeleverd. Denk daarbij
aan transparante klant-onboarding processen in het kader van KYC en transactie monitoring
binnen Anti-Money Laundering, en bescherming van privacygevoelige klantinformatie door
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor banken en andere financiële instellingen is het van groot belang om deze risico’s op
dagelijkse basis inzichtelijk te hebben. Door gebruik te maken van het Key Control Dashboard
is dit in een systeem inzichtelijk en voorkom je hoge boetes van de toezichthouder.

Implementatiepartner van Key Control Dashboard
Solid Professionals richt zich specifiek op Risk &
Compliance verandertrajecten gedreven
door nieuwe wet- en regelgeving binnen de
financiële sector. Onze consultants hebben
ruime ervaring met het inrichten van control
frameworks en het borgen van de risk
governance binnen banken en verzekeraars.

Door de samenwerking met Key Control
Dashboard aan te gaan kunnen wij onze
opdrachtgevers in de financiële dienstverlening

écht ontzorgen als het gaat om Integraal
Risicomanagement en het verschaffen van
real-time inzicht in procesbeheersing door
continuous monitoring.
Het Key Control Dashboard is speciaal voor
onze klanten in de financiële dienstverlening
doorontwikkeld. Ministeries, publieke
organisaties en financiële instellingen
maken al jaren gebruik van het Key Control
Dashboard.
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