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Možnosti vizualizácie a spracovania dát 

na odhaľovanie podvodov  

Webcast 
 

 

Forenzné dátové analýzy, odhaľovanie podvodov pomocou vizualizácie dát 

a zmeny podnikateľského prostredia v dôsledku pandémie  

 

Pandémia nielenže zmenila obchodné procesy a všeobecne prístup k práci, ale 

poskytla aj nové príležitosti na podvody, ktorých množstvo sa výrazne zvýšilo. 

Vďaka vizualizácii dát sme schopní zacieliť podvodné transakcie a dáta a predstaviť 

vám ich jednoducho a zrozumiteľne. Riadenie rizík spojených s podvodmi sa tak 

výrazne zjednodušuje. 

Chcete vedieť, aké sú najväčšie bezpečnostné výzvy súčasnosti? Aké sú najčastejšie 

podvody s transakciami? Akým spôsobom riadiť riziko podvodov pomocou dát? Ako 

vám vizualizácia uľahčí zamerať sa na slabé miesta? Vznikajú vám v systéme tesné 

podlimitné transakcie? Alebo máte skrátka pocit, že transakčné procesy vo vašej 

firme vo všeobecnosti neprebiehajú v poriadku? 

 

Pripojte sa na náš webcast, kde budeme s Tomášom Mihóčikom a Csabom Seresom, 

odborníkmi na forenznú dátovú analýzu z Deloitte, diskutovať o možnostiach dátovej 



analýzy a jej vizualizácii, odhaľovaní podvodov pomocou dát a o súčasných 

problémoch súvisiacich s finančnými podvodmi.  

 

11. augusta 2020 

10.00 – 11.00 hod. 
   

 

online 

 

Registrovať 

  

 

 

Program 

V rámci webcastu sa zameriame na tieto okruhy: 

 Vplyv pandémie na súčasnú situáciu podnikov a nové príležitosti na podvody 

 Riadenie rizík podvodov pomocou dát 

 Možnosti vizualizácie podvodných schém a reálne príklady využitia 

 Kde všade sa dá forenzná dátová analýza využiť a aké výsledky poskytuje 

 Príklady úspešne realizovaných projektov 

 

 

Prednášajúci 

Tomáš Mihóčik – Assistant Director, Deloitte 

Csaba Seres – Senior Consultant, Deloitte 

 

 

Nevyhovuje vám termín alebo preferujete osobnú či 
telefonickú konzultáciu? 

Naši odborníci na projekty dátovej analýzy a vizualizácie v oblasti finančných 

podvodov a súvisiacim legislatívnym prostredím vám radi poskytnú podrobnejšie 

informácie, ktoré sa týkajú priamo vášho konkrétneho zámeru a oblasti pôsobenia 

vašej organizácie, a odporučia vám ďalší postup. 

  

https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=270


  

 

Tomáš Mihóčik 

Assistant Director 

+421 910 820 005 

tmihocik@deloittece.com 

  

 

Csaba Seres 

Senior Consultant 

+421 905 393 218 

cseres@deloittece.com 
 

 

 

Podujatie nie je určené pre poradcov ani pre zamestnancov spoločností podnikajúcich 

v poradenstve. Deloitte si vyhradzuje právo určiť zoznam účastníkov. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte Jana Svobodu, tel. +420 605 772 485. 
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