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Analys- och mjukvaruföretaget FICO har ingått ett nytt partnerskap med riskanalysföretaget 4most Europe. Syftet med samarbetet är att hjälpa
finansiella institutioner i Europa med deras regelefterlevnad. 4most är ett ledande europeiskt konsultföretag inom riskanalys och program
management och kommer leverera FICO:s mjukvara Decision Central®, framtagen för att hantera kunders analytiska modeller, och erbjuda
konsultation. 

Europeiska regleringar gör det allt viktigare för finansiella institutioner att dokumentera de beslut de tar kring sina kunder, vilka faktorer som
driver besluten, samt vilka analytiska modeller som använts vid beslutsfattandet. Med hjälp av FICO Decision Central kan banker överblicka
och styra alla delar av beslutsprocessen. Systemet ger bättre kontroll över datakvalitet, prognostisering, optimeringsmodeller, och
maskininlärningsalgoritmer, vilket förbättrar möjligheten att överblicka och kontrollera alla beslut.

Decison Central kan hjälpa banker att vid utlåning uppfylla kapitalkravsförordningen (CRR), interna ratingsystem enligt Basel-kraven (IRB),
samt Europeiska Centralbankens vägledning om riktad granskning av interna modeller (TRIM).

”Vi har stor erfarenhet av projekt rörande regelefterlevnad där Decision Central har bidragit till att effektivisera alla våra processer. FICO:s
programvara underlättar även det löpande arbetet med regelefterlevnad och förbättrar interaktioner med revisorer och tillsynsmyndigheter, då
all information runt riskhantering för olika beslutsmodeller finns lättillgänglig”, sa Damien Burke, partner på 4most.

”Den kunskap och erfarenhet som 4most erbjuder har hjälpt oss att skräddarsy Decision Central efter nya regelverk, vilket har gjort det lättare
än någonsin tidigare att använda. Vår programvara och dess integrerade system kan effektivt minska tiden det tar för banker uppfylla
relevanta regelverk”, säger Steve Hadaway, `General Manager för FICO i regionen Europa, Mellanöstern och Afrika.

Om FICO 
FICO (NYSE: FICO) powers decisions that help people and businesses around the world prosper. Founded in 1956 and based in Silicon
Valley, the company is a pioneer in the use of predictive analytics and data science to improve operational decisions. FICO holds more than
180 US and foreign patents on technologies that increase profitability, customer satisfaction and growth for businesses in financial services,
telecommunications, health care, retail and many other industries. Using FICO solutions, businesses in more than 100 countries do everything
from protecting 2.6 billion payment cards from fraud, to helping people get credit, to ensuring that millions of airplanes and rental cars are in
the right place at the right time.  

Learn more at http://www.fico.com 

FICO and Decision Central are trademarks or registered trademarks of Fair Isaac Corporation in the U.S. and other countries.

Om 4most
4most Europe is a specialist credit risk and regulatory consultancy with a wide range of experience in delivering successful and cost effective
projects for its UK and international clients. Founded in 2011, 4most have grown rapidly to become the UK’s largest credit risk regulatory
consultancy with over 125 dedicated credit risk and modelling specialists. The firm prides itself on creating value for clients through long term
partnerships and delivering uncompromising results.
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