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 سازمان اتوماسیون هوشمند در سراسر  برنامه ی (راهبری0 

، سازمان  به همراه نمی آورد، بلکه ضمن پایین آوردن هزینه ها وافزایش کارایی برای سازمان  اتوماسیون هوشمند فقط فرصتهای جدید

بین اتوماسیون هوشمند و ای  اشاره شده است ،رابطه همانگونه که در ادبیات حرفه حسابرسی داخلی همراه دارد.به  خطرات جدیدی را نیز 

 حسابرسی داخلی می گذارد.روشهای ارزیابی ها و اعمال  برحسابرسی داخلی وجود دارد و این ارتباط آثار و مالحظاتی 

استفاده از داده های انجام دهد. سازمانبرای  می تواند کاری بیش از یک خودکارسازی ساده و یا رویه های تکراری ، اتوماسیون هوشمند

فرایندهای روباتیک، سیستم های شناختی،پردازش زبان طبیعی،یادگیری  تجزیه و تحلیل های پیش بینی کنند.(، Big dataبزرگ)

 را ایجاد کند. جدیدی قادر است دانش کاری ،ماشینی،هوش مصنوعی و اتوماسیون پیشرفته 

ی را الش های بزرگچ قادر است تغییر کسب و کار ایجاد کند،محیط درت حیرت انگیزی در دقیقآ همانگونه که می تواند ق،اتوماسیون هوشمند 

که می تواند از طریق یادگیری  است نحوه نظارت بر برنامه های کامپیوتری، از جمله این چالشها  .ایجاد نماید برای محیط کنترلی سازمان 

ی تواند در شناخت ،ارزیابی سازمان و مشخص کردن مالحظات مربوط به نظام ،تجربه کسب کرده و خود را اصالح نماید.حسابرسی داخلی م

 .خدمات موثری ارایه دهد  اتوماسیون هوشمندمحیط راهبری،مدیریت ریسک و کنترل همراه با در نظر داشتن 

و  کند و قادر به ایجاد بینشمی اصلی اینست که آیا واحد حسابرسی داخلی ریسکهای جدید مرتبط با اتوماسیون را درک و شناسایی  موضوع 

 در پیمودن مسیر طوالنی اتوماسیون هوشمند می باشد؟ سازمانکمک به 

  :،شامل موارد زیر استکند ایجاد سازمان اتوماسیون هوشمند  محیط فرصتهای کلیدی که حسابرسان داخلی می توانند در

طی چرخه عمر برنامه اتوماسیون ، ریسک و کنترلها  مدیریت نظام راهبری ،مربوط به حسابرسی داخلی می تواند به یکپارچگی و مال حظات ( 0

 همگام با استقرار و بکارگیری برنامه های آن ، کمک نماید. ، 

در شناسایی فرصتهایی برای جا گذاری فعالیتهای کنترلی خودکار،درون فرآیند ها، وظایف و  را  حسابرسی داخلی می تواند سازمان(8

 .کمک نماید و کار ،کسب  فعالیتهای کسب

باال بردن اثر بخشی و کارایی فعالیتهای حسابرسی خود، سرمایه در و حسابرسی داخلی می تواند در نوآوری های اتوماسیون هوشمند  (3

 گذاری کند.

 اتوماسیون هوشمند در سازمان:(ریسکهای جدید ناشی از بکارگیری فناوری 8

بکار می گیرند، مانند بسیاری از سازمانهای مشابه،دیر یا زود مجبورند به پرسشهایی درباره ریسک و سازمانهایی که اتوماسیون هوشمند را 

 و فروشندگانوری اطالعات،مراکز تعالی سازمانی .کل واحد تجاری،بخشهای فناشروع می شود، پاسخ گویند آن راهبری که با موضوع مالکیت



 به شاخصهای کلیدی با توجه  ،ضرورت دارد برنامه هایی در استقرار نظارت بهینه ،ر نتیجه همگی در اتوماسیون هوشمند سهیم هستند .د، آن 

 ،فوق،داشته باشند. فرایند نظارت و پایش فرایندهای کاهش یا پذیرش ریسکهای جدید  ( وKris) ریسک ( شاخصهای کلیدی Kpisعملکرد)

که قلب اتوماسیون هوشمند بشمار می آید،  ،که در تمامی برنامه های کامپیوتری،( Botsچارچوبی را شکل می دهد که بتوان در آن از رباتها )

 کنند.پشتیبانی از آن ، اتوماسیون هوشمند  ز ثبات و امنیتضمن حفاظت ا، برنامه ها   وها ،به گونه ای که استراتژی استفاده نمود 

 به شرح زیر است : چرخه عمر اتوماسیون هوشمند 0شکل

 

  

 

سازمانها می دانند که چگونه مهارتهای کارکنان خود را در کسب اعتماد به نفس نسبت به عملکرد های خود ارزیابی کنند. اما آیا آنها بیشتر 

 ،وظایف پیچیده تر استفاده میکند در اتوماسیون هوشمند ،بویژه آنهایی که از هوش مصنوعی و  را می دانند چگونه می توانند مهارتهای رباتها

درستی  و ، تمامیت، صحتتا نسبت به حفظ و نگهداری ،بکارگیرد ؟ضروری است کنترلهای الزم برای اعتباربخشی این رباتها باید مستقر شود

ین کنترلها مورد توجه قرار گیرد و بطور مداوم در سراسر چرخه ی عمر برنامه ی خشی ابررسی اثر بالزم است  .دهد ا اطمینان داده ه

همگام با استقرار و پیاده سازی برنامه اتوماسیون هوشمند در سازمانها، مشکالت معمول اعمال شود.،فوق  1شرح شکل اتوماسیون هوشمند به

ظهور شده است ، نشان داده زیر  2همانگونه که در شکل ، این برنامه ها  ریسک و کنترل در موردراهبری،مدیریت در رابطه با مالحظات نظام 

به سازمان  ،آنها در جهت موقعیت برنامه های اتوماسیون هوشمند،بروز و اهمیت  علتخواهد کرد.شناخت این مشکالت احتمالی و آگاهی از 

( 1را طراحی کنند . در این مورد بایستی به چهار مشکل  ی از بروز چنین مشکالتی کمک میکندتا طرحی را برای کاهش یا حتی جلوگیر

 ( برنامه و پایش رباتی  توجه نمود.4( مدیریت تغییر 3(ریسک و راهبردی 2اتوماسیون رباتها 

 

 :مشکالت و ریسکهای رایج در برنامه های اتوماسیون هوشمند8شکل 
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 ریسکهای کلیدی اتوماسیون:

پذیرش ریسکهای ناخواسته و اعتماد کردن 

به مواردی که نتایج  منفی غیرقابل پیش 

اد می کندپاسخگویی، تفکیک بینی ایج

وظایف و موضوعات رعایتی شکست کنترلها 

در گزارش نکردن پردازش های و عدم 

 طراحی اثربخش کنترل ها
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 رباتها 

مدیریت 

 تغییر

ریسک و 

 راهبری

برنامه و 

 پایش رباتی



رد نحوه ی اجرای یک برنامه اتوماسیون هوشمند و اینکه چگونه پیاده سازی یک برنامه برای کسب اطالعات و مالحظات بیشتر در مو

فعالیتها و سطوح ریسکها فرآیندهای رباتها و  ، در اینجا اتوماسیون هوشمند،پرتفوی و کسب جامع واحد اقتصادی را تحت تاثیرقرار می دهد

 .رکت در می آید بیان می شوداینکه چگونه یک طرح اتوماسیون هوشمند آغازگردیده و به ح

 ( اتوماسیون رباتها: 0

 رباتها و                                           وجود کنترل مناسب نسبت به مالکیت میزان و _

 عدم یکپارچگی موثر برنامه های کاربردی 

 عدم پاسخگویی رباتها به مسایل مرتبط با امنیت ،حریم خصوصی _

 و الزامات رعایتی

 دسترسی نامناسب به رباتها و مدیریت رمز عبور آنها _

 (ریسک و راهبردی8

 برنامه اتوماسیون هوشمند مالکان عدم تعریف _

 فقدان نظارت عالیه به طور کلی رخط_

 ها  فقدان نظارت عالیه بر برنامه رخط_

 .(را که قرار است باشدآنچه را که هست انجام می دهد یا آنچه دان یکنواختی و توسعه امنیت ربات ها )فق_

 ( مدیریت تغییر 3

 منابع نرم افزارهای کاربردی که بر دسترسی به رباتها تاثیر می گذارد. در  تغییرات اعمال فقدان فرایند رسمی برای مشخص کردن چگونگی_

 فقدان فرایند و ساز و کار رسمی برای اجرای تغییرات در ربات ها_

 توسعه محصوالت RPAفقدان تفکیک وظایف مناسب در _

 ( برنامه و پایش رباتی 4

 سیستم  و آموزش یکنواخت توسعه دهندگان تنوعمهارتی و  سطوح  _

 برای مدیریت خطاها و حل و فصل آنها ،  هشدار خودکار های فقدان ابزار_

 (است باشدیعنی آنچه که هست را انجام می دهد یا آنچه را که قرار )فقدان کنترلهای عمومی پیرامونی رباتها _

در برنامه ی اتوماسیون  ( نقشهای دوگانه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره ای حسابرسان داخلی3

 هوشمند

   



به شناسایی ریسکهای جدید و یکپارچه سازی و بهبود نظام راهبری  نسبت  حسابرسی داخلی با داشتن مهارت ها و منابع مناسب می تواند

در کمک به  را حسابرس داخلی می تواند رویکردی دوطرفه ،در این مورد .کمک نماید و کنترلهای مربوط به اتوماسیون هوشمند را ارزیابی کند

.مشخص نماید ارائه خدمات اطمینان بخشی و مشاوره ای در زمان  ، در سازمان  

به مشتری با ماهیت و حدودی است که  حسابرسی داخلی  ارائه خدماتمربوط به خدماتی مشاوره ای ارائه ی (خدمات مشاوره ای: 0-3

 با فرض اینکه ،موجب ارزش افزایی و بهبود عملیات میگردد، قرار می گیرد و برای نظام راهبری ،مدیریت ریسک وکنترل مشتری  با مورد توافق

مشاوره ،تسهیل کنندگی و  خدمات  شامل ارائه ،مسئولیتی را برعهده نمی گیرد . مثالهایی از خدمات مشاوره ایحسابرسی داخلی در آن 

مانند صاحبان واحد تجاری، صاحبان فرایند و یا ،آموزش می باشد.کلمه مشتری در خدمات مشاوره ای می تواند شامل سهامداران کلیدی 

 صاحب کنترل باشد.

با هدف فراهم کردن ارزیابی مستقل از فرایندهای نظام راهبری، مدیریت  ،آزمون بیطرفانه شواهدانجام و ارایه : ( خدمات اطمینان بخش8-3

شامل حوزه های مالی،عملکردی،رعایت ، سیستم امنیت ، و  ،و کنترل سازمان انجام میگیرد .مثالهایی از خدمات اطمینان بخش ریسک 

باشد. میآزمایی ماموریت شرکت   

با ارزیابی برنامه کاری  خود را  است کار کار چنانچه سازمان شما بتازگی برنامه اتوماسیون هوشمند خود را آغاز کرده است ،حسابرسی داخلی 

توماسیون ا ارزشمندی در زمان اجرای برنامه  خدمات بتوان حسابرسی داخلی .به جهت اینکهآغاز کند یا پیش اطمینان دهی نسبت به آن 

)برای مثال ارایه مشاوره با  ارائه دهد  ،هنوز برنامه یا مورد خاص در جریان است و هنوز کامال استقرار نیافته است بویژه در زمانی کههوشمند 

د دومین خط دفاعی زمانیکه استانداردهایی برای برنامه طراحی می کنند(چنانچه سازمان شما پیشرفت بیشتری در برنامه داشته باش

که شامل فعالیتهای  ،خود را بر آن گسترش دهد حسابرسی  می تواند تمرکز هوشمند، ،حسابرسی داخلی طی مراحل اجرای اتوماسیون

خواهد بود. ی آناثر بخشی کنترلهای مربوط به فرایندهاو تعیین  اتوماسیون هوشمند  اطمینان بخشی برای انجام حسابرسی کلی برنامه  

  در هر مرحله از اتوماسیون هوشمند(ایجاد ارزش افزوده 4

 برای درک بهتر فرصتهایی که حسابرسان داخلی برای کمک به سازمان در جهت ارزش افزایی در رابطه با استقرار برنامه اتوماسیون هوشمند

نی: برنامه ریزی ،ساخت ،اجرا و مثالهایی از انواع خدمات قابل ارایه اطمینان بخش و مشاوره حسابرس داخلی در هر مرحله طرح یعذیالً  دارند،

:نظارت ارائه می گردد  

برنامه ریزی مرحله ی(0-4  

یا می خواهد موارد خاصی از برنامه را مورد استفاده قرار دهد.در این  ،آمار استقراریک برنامه اتوماسیون هوشمند استآیا سازمان دارای 

سازمان بایستی الزامات  ،در مرحله برنامه ریزی ،ن ارزیابی شودخصوص مشخصات ریسکها و میزان اشتهای هر یک ریسکهای مختلف آ

.می گیردمورد توجه قرار  را  سازمانی،وظیفه ای،صنعت ،مقررات و موارد رعایتی که الزمه اجرای برنامه راهبر پروژه است  

:به شرح زیر است  نمونه هایی از بررسی خدمات مشاوره ای در مرحله برنامه ریزی  

و کار برای تعیین و استفاده از فناوری رباتی موضوعات کسب_  

راهبرد ها و نقشه راه _  

مشتمل بر همگرایی و تراز آن یا سیستمهای موجود  ،فرم راه حلها و معماری اهدافپلت_  

ها  انتخاب پیمانکار و قیمت گذار پروژه نحوه ی _  



:به شرح زیر است  بخشریزی اتوماسیون هوشمند  در مرحله برنامهبخش مثالهایی از ارزیابی های خدمات اطمینان   

پذیرش سیاستها و روشها _  

استانداردهای فرایند و فناوری_  

عملکرد پیمانکار و صورتحسابها  _  

ساخت مرحله ی (4_8  

راه حلها ودر چرخه ی ی چارچوب راهبری را قبل از توسعه سازمان بایست ،همزمان با آغاز پروژه و ارائه راه حلهای پروژه اتوماسیون هوشمند

ارچوب باید در برگیرنده کنترلها ،سیاستها، روشها، ابزارهای ت و موثر راه اندازی کند . این چمدیریت ریسک با ثبا یکعمر پروژه برای استقرار

یون ، دسترسی به داده .همانگونه که رباتها توسعه می یابند کنترلها نیز باید با شیوه ی عملی کد گذاری طراحی امنیت اتوماس باشد آموزشی 

تعامل  ،دسترسی به داده ها دراحراز هویت  ،بعنوان مالحظات این مرحله استقرار یابد . یداحراز هویت و تعامالت با سایر نرم افزار های کاربرها 

 با دیگر برنامه ها از طریق اجرای آزمون دقیق عملکرد رباتی انجام میگیرد.

  به شرح زیر است: مشاوره ای در مرحله ساختمثالهایی از بررسی های خدمات 

انجام خدمات مرتبط با فناوری و کسب و کار استفاده کننده_  

و بودجه مدیریت  ارایه خدمات کیفیت_  

و اجرایی(وظیفه ای آموزش درسها )فنی _  

شناسایی ریسکها و طراحی کنترلها_  

  به شرح زیر است: مثالهایی از ارایه خدمات اطمینان بخش در مرحله ساخت

نرم  تکامل ،تجزیه و تحلیل نیازها،طراحی ،اجرا،و آزمونمراحل  اس دی ال سی( که معموال شامل  خه عمر نرم افزار )استفاده از متدالوژی چر_

 افزار است 

ایجاد و توسعه ربات ،آزمون و روشهای پذیرش _  

شناسایی سطح دسترسی مدیریت  و  تسهیم ،مشتمل و ترکیب بندی،طراحی کنترل و اثربخشی اجرا _  

اجرای همزمان و بهنگام استقرار سیستم_  

اجرا مرحله ی (3-4  

اتوماسیون هوشمند در فعالیتهای کسب و کار می نماید ،کنترلها می بایستی در عملیات ی  همگام با اینکه سازمان شروع به اجرای برنامه

ارزیابی گردد و اطمینان حاصل شود که این  و خشی و عملکرد این کنترلها باید شناسایی روزانه وبرای نظارت برنامه تعبیه شود همچنین اثرب

کنترلها ریسکهای مربوط به جلوگیری از اشتباهات رایج دیجیتالی مانند ذخیره سازی کارامد و اعمال نظارت و قابلیت های تحلیلی برای 

رخ می  دورم .خطراطی که در ایندهد مورد استفاده قرار  را  روند ها و رفع خطاها سازمان به عنوان ابزاری خودکار برای بکارگیری تحلیل ها و

قطع و خرابی و خارج شدن سیستم را می توان نام برد که این خطاها بدون وابستگی سازمان به منابع انسانی کشف شود و  ،دهد به عنوان مثال

 بتوان سیستم را به صورت دستی راه اندازی کرد.



به شرح زیر است: اجرامثالهایی از بررسی خدمات مشاوره در مرحله   

به سیستم اتوماسیون هوشمند و اجرای عملیات  از سیستم قبلی مرحله مهاجرت_  

تعریف و تعبیه شاخصهای کلیدی ریسک و کنترلها _  

طراحی و مدل سازی عملکرد و اعمال نظارت _  

مرحله اجرا به شرح زیر است: در مثالهایی از ارزیابی خدمات اطمینان بخش  

عملکرد عملیات و کیفیت آن _  

اثر بخشی شاخصهای کلیدی ریسک و گزارشگری آن _  

شناسایی مزایا و ثبات و پایداری سیستم _  

طراحی کنترلها و اثر بخشی عملیات_  

  نظارت : مرحله ی (4-4

سازمان و حسابرسی داخلی آن باید بدنبال بهبود مداوم عملکرد و  ،آناجرا درآمدن ، همگام با با استفاده از یک برنامه اتوماسیون هوشمند

 ،اجرای حسابرسی ها، این فعالیت ها شامل نظارت بر شاخص های ریسک های کلیدی  شناسایی ریسکهای موجود و نوظهور آن باشند.

ت در شناسایی فرصتهای بهبود است مشارک و کنترل و بکارگیری شیوه های نوآورانه بهتر در خصوص نظام راهبری، مدیریت ریسک  

حضور داشته باشد و در برنامه های اتوماسیون هوشمند و در چرخه حیات آن و از ابتدای شروع آن  باید حسابرسی داخلی ، در حالت ایده آل

 اشتهای میتواند به همراه شناسایی ریسک ،کنترل درون سازمان و میزان  یو. شود اجرای برنامه اتوماسیون هوشمند وارد این فراینددر مرحله 

و دستیابی به موارد رعایتی و شناسایی موارد بهبود کمک نماید. ریسک حفظ موقعیت در  ریسک و  

مرحله ی نظارت به شرح زیر است: در  مثالهایی از بررسی خدمات مشاوره ای  

ییک موارد بکارگیری فعلی و آت یت مدیر_  

مشارکت ذینفعان _  

ارزیابی اشتهای ریسک  _  

مرحله ی نظارت به شرح زیر است : در  مثالهایی از ارزیابی خدمات اطمینان بخش  

برخطو  پایش بهنگام  انجام  حسابرسی و_  

مدیریت و حساسیت سنجی میزان اشتیاق به ریسک _  

اثر بخشی فرایند بهبود مستمر _  

تطبیق و طراحی کنترلهای  شناسایی ریسکهای نوظهور  

اتوماسیون هوشمند بلوغ برنامه ی  میزان (بررسی کلی برنامه های جدید و5  



حسابرسی داخلی با ارایه خدمات اطمینان بخش و ، اجرا شده باشد  و  یا قبال مستقرو  چنانچه برنامه های اتوماسیون هوشمند در حال شروع

نحوی طراحی و کنترل نشده باشد ،اتوماسیون بسیار پر ه ی نماید چنانچه برنامه اتوماسیون هوشمند بمی تواند نسبت به آن ارزش افزای ،مشاوره

قرار گیرد . آنها  سازمانتان سرتیتر اخبار در مورد نقص داده ها و شکستنمی خواهید شما هرگز  ،خطر خواهد بود.به عنوان مثال  

: ( راهبرد یا استراتژی 0-5  

به دنبال یک چشم انداز روشن از اهداف برنامه اتوماسیون هوشمند و شواهدی که نشان از درک مدیریت از مطالعات در مورد کسب و کار باید 

در . کمی باشد و در برگیرنده ی تعین معیارهای ارزش و شاخصهای کلیدی عملکرداین مطالعات  صورت گیرد دارد ،این برنامه و پشتیبانی آن 

باشد. شده  کمیسازمان و و استراتژی  انش ابری(باید همراستا با برنامهرایراهبرد ن در مقابل ردهای فناوری)از قبیل راهبرد میزباهبرارد این مو  

: ی(فناور8-5  

باید بطور اثربخش کنترلهای مربوط به مراحل چرخه حیات توسعه نرم افزار)برنامه ریزی  تیم مجری پروژه اتوماسیون هوشمند 

اس دی ال سی(را در خصوص توسعه فعالیتها برنامه اتوماسیون هوشمند و ارزیابی حسابرسی مستمر )ریف،طراحی،ساخت،آزمون، توسعه ،تع

تیمها همچنین باید تغییرات مورد نیاز برای استقرار  .ارایه نمایند را ،فرایند ها و فعالیتهای کنترلی که اتوماسیون هوشمند انجام خواهد داد

به عنوان خدمات و ابزار تعامل با اشخاص ثالث و یکپارچگی و  ،  محیط فناوری و زیر ساخت های آنرادر اتوماسیون هوشمند را بویژه تغییرات 

 از آن  و دهد ا زیر ساختها و همچنین رباتها را پوشش احی شود ترباید به گونه ای ط در این مورد  کنترلها .توسعه آن مورد توجه قرار دهند

 ،از طریق رباتها،این فرایند های حیاتی بر چگونه این ، ق افتد سرور سیستم اتفا درچنانچه یک نقص و شکست ،برای مثال  پشتیبانی کنند.

بکار گرفته می شود؟برنامه احیا چگونه یک در این صورت ، تاثیر می گذارد و   

ند:( فرای3-5  

طراحی و اساساً ما نمی خواهیم یک فرایند ناکارا داشته باشیم . استاندارد سازی و بهینه نمودن فرایند ها و کنترل های مربوط به آن قبل از

ری ، ممکن است درهایی را بسوی اتوماسیون های بالقوه آتی باز نماید و موجب افزایش بازده سرمایه گذاهوشمند  اتوماسیون اجرای برنامه ی

چنانچه فرایندهای دستی بطور متفاوت در واحدهای کسب و کار بکار گرفته شود می تواند این اتوماسیون تهاجمی کسب و  ،شود .برای مثال

.لذا قبل از توسعه اتوماسیون کنترل کنید که تیم مناسب در ارزیابی فرایند ، ریسکهای آنرا  ،با هزینه بسیار اندک بکار گرفته شود ، کارها

الزامات رعایتی و استاندارهای  ، الزامات کسب و کاری از جملهدر این مورد شناسایی و آمادگی برای مدیریت این ریسکها پیدا نموده باشد. 

. گرفته شود مد نظر قرار  باید  فرایند را که باید جزئیات آن مکتوب شود  

(افراد:5_4  

( وجود کارکنانی با تجربه برای توسعه 1هوشمند مستلزم ایجاد تغییرات در مجموعه توانمندیها و مهارتهایی می باشد از جمله :) اتوماسیون

وماسیون هوشمند اجرا می شود ، هنگامیکه ات، ( در فرایندهای کسب و کار 2،برطرف کردن مشکالت پشتیبانی و ارتقای فناوریهای جدید، )

از جمله تفکر انتقادی،حل مسئله ، حل و فصل موضوعات  ،کارکنان جدید نیاز به تغییر مهارتها از فرایند های صرفاً ترانشی به مهارتهای دیگر

رفع این نیازها و اجرای مجدد یا کسب استعدادها برای مهندسی انجام تحقیق دارند .سازمانها طرحی برای طراحی و تدوین  و  مورد بحث

.در می آورند برنامه ریزی نیروی انسانی به اجرا  ی در داخل ای ارتباطی برای رسیدگی به انتقاداتمدیریت تغییر و برنامه ه  

( کنترلها :5-5  



 . انجام باشد ضروری است یا به عنوان بخشی از راه حل اتوماسیون یا موثر از اجرامالی، عملیاتی و رعایتی که می تواند  شناخت کنترل های

آزمون روشها برای حصول اطمینان از اعتبار تمامیت،صحت کلید فرایندهای اتوماسیون هوشمند و ارزیابی کنترل های طراحی شده برای 

 شناسایی رباتها هنگامیکه کار می کنند و باید به وظایف خود آنگونه که پیش بینی شده عمل نمایند موثر است.

  نامه )اتوماسیون هوشمند ( و راهبری:( مدیریت بر5_6

به ذینفعان  لکانه اتوماسیون هوشمند با عنایتدر جریان فرایند های استقرار ، نظارت و اجرای ما ،و مسئولیتها پستها که آیا بررسی کنید 

فعالیتهای راهبردی برای تعیین ارزش  . و آیا پیمانکار ،تصویب، نظارت عالیه بر فناوری، مشتمل بر مالکیت داراییهای فکری و نامشهود می باشد

.مورد انتظار و اینکه ارزش جهت دستیابی و رسیدن به اهداف استراتژیک کسب و کار کافی است   

( خالصه نکات کلیدی 6  

به  ،ا و رباتهای آنپلتفرم ه ، برنامه اتوماسیون هوشمند آنها از جملهآنست که نوشتار کمک به سازمانها برای حصول اطمینان از هدف این 

تعمیق یافته و یکپارچه شده اند.  ،لحاظ اثربخشی نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترل های آنها به طور مناسب و صحیحی طی یک راه حل

و حریم امنیت داده ها  و همچنین رویه های عملی مرتبط با  اینکار به اثربخشی امور تطبیق و کنترلهای داخلی و الزامات برون سازمانی

،در فازهای مختلف اجرای اتوماسیون اداری و مهاجرت از سیستم های  هخصوصی، مدیریت تغییر و فرایند درستکاری ، قابلیت حسابرسی،و غیر

کمک می نماید. ،آن مشتمل بر راهبرد،انتقال و تحویل و عملیاتی نمودن آن سیستم جدید قبلی به   

طلب می نماید . حسابرسان داخلی در اتوماسیون هوشمند مستلزم توجه و مالحظات جدیدی در مورد نظام راهبری،کنترل و مدیریت ریسک 

 این مورد در سازمان خود بایستی کارهای زیر را انجام دهند.

کنترل های سازمان تاثیر می گذارد.بطور فزاینده ای بر ریسکها  هوشمند  اتوماسیون برنامه (شناخت اینکه چگونه اپلیکشنهای1  

  کند برای محیط جدید آن ایجاد ، مناسب اتوماسیون محور  و راهبردی  (چارچوب حاکمیتی2

کند ( طراحی و اثربخشی چارچوب فوق را برای تشخیص شکافهای و موارد مستعد بهبود آن بررسی 3  

اطمینان بخشی، بعنوان شریکی ارزش افزا در فرایند اتوماسیون هوشمند باشند و ای و ز طریق ارایه خدمات متنوع مشاوره احسابرسان داخلی ،

را حمایت و با ایجاد بینش منحصر به بفرد حسابرسی داخلی سازمان را  بطور پیش فعاالنه فعالیتهای مدیریت ریسک،کنترل و نظام راهبردی

.ن مسیر اتوماسیون هوشمند کمک نمایدطی عنوا  
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