
Verbeter uw fraudebestrijding met een centraal systeem dat speciaal 
ontwikkeld is voor fraudeonderzoek.

FRISS Investigations
Het optimale instrument voor het beheren van alle fraudeonderzoek

    Gestructureerd en vertrouwelijk feiten verzamelen voor alle gemarkeerde claims 
    Kant-en-klare, gebruikersvriendelijke casemanagementoplossing
    Breng verborgen patronen aan het licht en bepaal snel de volgende stappen
    Wissel veilig fraude-informatie uit met andere organisaties

Fraudeonderzoek moet zo soepel en efficiënt mogelijk plaatsvinden. Informatie 
moet eenvoudig toegankelijk zijn en kunnen worden gedeeld met collega’s en 
externe partijen. Het management moet op de hoogte blijven van belangrijke 
besluiten en zaken moeten zijn afgerond voordat ze een juridisch vervolg krijgen.

En elke zaak is uniek. Er zijn talloze contactmomenten, van telefoongesprekken 
en e-mails tot bezoeken en inspecties op locatie, met verschillende mensen die 
in verschillende stadia van de zaak betrokken zijn. De financiële gevolgen van elke 
fraudezaak moeten worden vastgelegd.

Alle informatie moet worden bijgehouden op een centrale locatie, zodat alle 
onderzoekers toegang hebben tot de laatste status en informatie en het audittrail 
ondertussen automatisch wordt bijgewerkt.
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Verhoog uw productiviteit met FRISS Investigations. Manage de werkbelasting, leg 
bevindingen vast en zie de samenhang tussen dossiers. Profiteer van plugins voor 
externe databronnen. Neem adequate maatregelen en zorg voor een gestructureerde 
rapportage. De casemanagementmodule van FRISS is direct klaar voor gebruik.
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Vereenvoudig uw fraudeonderzoek

Uw voordelen:

Aan de slag met één muisklik
Uitgebreid, centraal dashboard

Uw voordelen:

Gestructureerde feitenverzameling 
Een volledig beeld van elke zaak

Uw voordelen:

 Deel eenvoudig geautoriseerde informatie 
 Wees opkomende fraudetrends voor

Gebruikersvriendelijke ervaring

Deel fraudezaken en kennis

FRISS Investigations volgt de stroom van uw dagelijkse processen. Ons SaaS-platform heeft 
een intuïtieve gebruikersinterface, zodat u zich kunt concentreren op uw werk. Dankzij de 
hoge flexibiliteit is de oplossing geschikt voor het beheer van alle soorten verzekeringsfraude 
en -incidenten. Benut uw tijd voor onderzoek in plaats van gegevensinvoer.

Sharing is caring. Verhoog het rendement van uw fraudeonderzoek door geautoriseerde 
informatie en kennis over zaken te delen met interne en externe belanghebbenden. Volg 
fraude op de voet, zonder te verzanden in data, e-mails of dossiers.

Meer bewezen zaken in minder tijd
Gestructureerd en gecontroleerd 

onderzoek

Volledige vertrouwelijkheid
Beveiligde omgeving met 

gelaagde toegang

Centrale digitale opslag
Volledig overzicht van alle 

zaakgegevens

Verrijk uw onderzoek
Geïntegreerde toegang tot 
externe gegevensbronnen

Uw voordelen:

 Vooraf ingebouwde integraties                        
 Live binnen één week

Klaar voor gebruik
Integreer FRISS Investigation in elk centraal systeem of fraudebeheersysteem, of gebruik het 
als zelfstandige basisoplossing voor speciale onderzoeken. Combineer FRISS Investigations 
met FRISS Fraudedetectie bij Claims voor een complete fraude- en risicostrategie. Het 
platform is klaar voor gebruik en kan in zeer korte tijd worden geïmplementeerd.
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