Adli Bilişim ve Elektronik Keşif

Veri gereksiz ve kişisel bilgilerden arındırılarak incelemenin
verimliliği arttırılır.

Veri tekilleştirme

Şüphelilerin
Belirlenmesi

Adli Bilişim
İnceleme
Teknikleri

• Dizinleme
• Anahtar sözcük
araması

Kim? Ne zaman? Nasıl?
sorularının cevaplarını
almak üzere kopyalanan
veriler üzerinde trend ve
senaryo analizleri
gerçekleştirilir.

Takımlaşma ve
Görev Dağılımı
20 yılı aşkın tecrübesi
olan yöneticilerimiz
liderliğinde alanlarında
uzman çalışanlarımız
takım çalışmasının en iyi
biçimde uygular.

Dünyanın farklı
yerlerinde bulunan veri
merkezleri EY’ın sinir
sistemi gibi çalışır.

Veri doğrulama

Ne zaman?
Frankfurt

Kim?

Londra

Veri Kaynaklarının
Belirlenmesi ve
Toplanması

Küresel Data
Merkezleri

Dallas
Tokyo

Sydney

İkinci Aşama :
FIDS / FTDS Müdürleri
Kanıt Toplama

Sao Paulo
İncelemelerimiz erişimi
izole edilmiş adli
laboratuvarlarda

Şüphelinin sorumluluğunda/kontrolünde/erişiminde
olan veri kaynaklarının belirlenmesi

Şirket tarafından şüpheliye sağlanan veri
kaynaklarının alınması

Yerel
Laboratuvar ve
Servisler

Nasıl?

BirinciBirinci
Düzey Aşama
FIDS / :
FTDS Çalışanları
İnceleme

Çalışılabilir veri kaynakları
içerisinde masaüstü - dizüstü
- tablet bilgisayarlar, akıllı
telefonlar, paylaşımlı ağ
sürücüleri ve sunucu
epostaları yer almaktadır.

FIDS
/ FTDS
Üçüncü
Aşama :
Yöneticileri
Kalite Kontrol

Data yükleme

maksimum gizlilik

Uygun anahtar sözcükler
belirlendikten sonra veriler
ilgili inceleme platformuna
yüklenir.

prensibi uygulanarak
gerçekleştirilir.

Şirket tarafından şüpheliye sağlanan veri kaynaklarının
kopyalanması

EY takımı sizin için en
doğru inceleme aracını
seçerek sürecin en doğru
şekilde ilerlemesini sağlar.

EY kurduğu global altyapı
ağı sayesine incelemeye
uluslararası düzeyde
uzmanları dahil eder ve
böylece üst düzey
etkinlikte incelemeler
gerçekleştirir.

Uzaktan
Erişim

EY Ekibi

EY Ofisi

Yönetim
EY anahtar sözcük havuzu
içerisinden uygun olanları
belirlemek için şirket
yönetimi ve avukatlarla
çalışır.

Anahtar
Sözcük
Seçimi

İnceleme aracının
seçilmesi

Ekibimiz spesifik sektör
uzmanlıkları bulunan
usulsüzlük incelemesi ve
adli bilişim
profesyonellerinden
oluşur.

Kullanılabilecek nitelikte ve
kanıtlarla desteklenmiş
raporlar üretilir.

Kalitemiz düzenli periyotlarda
global olarak denetlenir.

Doküman Çıkarma
ve Raporlama

Avukat
Adli analiz sonuçlarının
inceleme/uyum ekipleri ile
pay laşılması, y önetime
raporlanması ve sonuçl arın
değerlendi rilmesi aşamaları nda
interaktif bir raporlama alt yapısı
oluşturulur.
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