
  راهکارهاي تضمین درآمد

ظارت و تحلیل منظم روزانه یا هفتگی روند تغییرات منحنی هاي درآمدي، ند به جرات بتوان گفت که یشا

  .اشدمی ب و تضمین درآمد در سازمانها یکی از رایج ترین کنترل هاي تضمین درآمد براي شناسایی نشتی درآمد

قلبات، ت یدرآمد و بررس نیتضم واحد يهایو توانمند تیاز ظرف يو به تبع آن استفاده حداکثر ییشناسا

در سازمانها با آن روبرو  تقلبات یدرآمد و بررس نیتضم يهاابزاراست که  ییدغدغه ها نیتر یاز اصل یکی

وجه از قابل ت تیکسب حما ، عدمقلباتت یدرآمد و بررس نیتضم از یک ابزارعدم اقبال مهم  لیاز دال یکیهستند.

 کیکه از تکن یدر مواقع ژهیآن بر کسب و کار دانست (به و یارشد سازمانها و سنجش اثرات کم رانیمد يسو

 يمددرآ زانیم ییو شناسا صیارشد سازمانها قادر به تشخ رانیرو، مد نیگردد)؛ از ا یم ادهاستف رانهیشگیپ يها

  باشند. ینمخواهد آمد بعمل  یک ابزار تضمین درآمدآن توسط  یکه از نشت

یکی از تکنیک هاي رایج و ابزارهاي تضمین درآمد در دنیا استفاده از داده کاوي براي کاهش نشتی درآمد و بررسی 

در صنعت مخابرات؛ حذف تقلب در ارائه حق  مثالًاست. از دست رفته افزایش درآمد در سازمان فرصت هاي 

  گردد.آن صنعت مین درآمد در نشتی و تضکشف اشتراك با تکنیک هاي داده کاوي می تواند منجر به 

به  تقلب در ارائه حق اشتراك فتد،یسفارش اتفاق ب نیثبت و تام ندیتواند در فرآ یتقلب که م ياز روش ها یکی

د. باش یم یخدمات ارزش افزوده و عمده فروش نگ،یاتصال متقابل، روم يشرکا رینظ يتجار يو شرکا انیمشتر

الزم مانند قرارداد،  يبدون داشتن مجوزها ر،استفاده و مصرف از شبکه اپراتو یشده، دسترس ادیچنانچه به موارد 

عدم وصول مطالبات قرار خواهد  سکیدر ر ياپراتور مذکور از نظر درآمد اًو ... داده شود، مسلم یحساب مال هیتسو

  گرفت.

  ر عنوان نمود:ي ن درآمد را بصورت زی توان خدمات تضم ی ك نگاه جامع مي در 

 و بررسی صحت داده ها نظارت 

  و انطباق ق، تحقيهمگام ساز و یحسابرس 

 سیستمی یا موردي و حذف آنان ا تخلفي و مشکوك موارد  ي ي شناسا 

  درآمد رهیزنج تیریمدبررسی صحت  از درآمد سازمان ( نانیدامنه اطم هیتجز( 

  ها یا  فی تخفدسته بندي مشتریان در موردPromotionها 

 بصورت گراف محور عوامل ریسک هاي هزینه زا بررسی 

 ثبت نرخ احتمال عوامل و یادگیري ابزار نسبت به عوامل ریسک 

 Alert)مختلف سازمان بخشهايها در  هزینهرات نامتعارف ی ي تغ) سیستم به هشدار دهی  



  

  


