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Implementace AI/ML do Corporate Governance procesů

V oddělení řízení rizik pomáháme našim klientům být efektivnější napříč celým
businessem – od skenování trhu a vývoje produktů, přes vyhodnocování výsledků firmy až
po interní záležitosti a komunikaci. A využíváme přitom technologií umělé inteligence.
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Kontaktujte nás a zjistěte možnosti získání AI Governance služeb pro Vaší společnost.
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Proč pracovat s námi?

Zkušení profesionálové

Budete pracovat s pečlivě vybraným týmem
odborníků se správnou kombinací dovedností
a hloubkovou znalostí Vašeho kontrolního
prostředí. Deloitte Česká republika je součástí
uskupení Deloitte střední Evropa, které umožňuje
rozsáhlou spolupráci napříč regionem. Naše
kolektivní zkušenost napříč odvětvími a přináší
vyvážené znalosti a nové perspektivy, jejichž
výsledkem je dodání vysoce kvalitní služby.

Řešení vypracované na míru

Naším výstupem je end–to–end řešení navrhnuté
dle specifik a požadavků Vaší organizace.
Poskytujeme manažerské shrnutí klíčových
záležitostí, o než bude mít váš klient největší zájem.
Výstup je přirozeně doplněn dokumentací, jež
usnadňuje pochopení našeho řešení a orientaci v
něm. To vše je poskytováno s ohledem na pravidla
a pokyny, které musí řešení splňovat, aby bylo
aplikovatelné a udržitelné v praxi.
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V rámci služeb AI Governance jsme schopni poskytnout odborné poradenství 
a zefektivnit procesy například v následujících sektorech:

AI jako váš velký krok dopředu

V současnosti je umělá inteligence brána jako hlavní technologický pokrok v drtivé většině 
odvětví. Dokáže razantně snížit náklady a zrychlit stávající manuální procesy. Na druhou 
stranu ale také vyvstává nejistota týkající se regulací a rizik spojených s implementací a 
potenciálně netransparentním rozhodování algoritmů. 

Aby mohla být technologie přijata a spolehlivá, je zapotřebí správně nadefinovat předmět 
užívání a nastavit její neustálou údržbu a kontrolu. Při úzké spolupráci s klientem na projektu
AI Governance jsme schopni dle vašich potřeb navrhnout a spustit efektivní řešení, a 
poskytnout vám tak technologickou výhodu nad konkurencí.

Automatizace procesů a operací 

Decision making a modeling datPorozumění rizik AI

Nastavení kontroly nad umělou 
inteligencí

Pro bezpečné užívání algoritmů umělé 
inteligence je zapotřebí vědět, jaká rizika 
jsou s těmito technologiemi spjata. Naši 
zkušení profesionálové je umí odhalit a 
zaručit, že se váš tým bude v oblasti AI 
rizik orientovat a používat tyto 
technologie obezřetně.

Analýzu vašich dat lze provádět pomocí AI 
plynule v čase. Díky tomu může být 
reagováno na případné anomálie dříve či 
analýza nových možností na trhu probíhá 
nepřerušovaně, tvoříce vaši výhodu před 
ostatními.

Aby vaše firma minimalizovala lidské chyby a 
pozornost zaměstnanců byla zaměřena na 
důležitější a kreativnější úkoly, manuální 
práce může být svěřena umělé inteligenci, 
jež tuto práci odvede efektivně a ušetří vám 
čas a náklady.

Model se neustále kalibruje na základě dat 
které průběžně získává, a proto je třeba 
přistupovat také pravidelně k jeho údržbě. 
Potencionální diskriminaci či vychýlení od 
požadovaného cíle lze předcházet 
pravidelnou analýzou vstupů a výstupů, 
kterou vás v rámci naší spolupráce naučíme.


