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AML-PUBEN 4 OKTOBER
Tack för en mycket trevlig kväll!
Ämnet för kvällen var ”Hur ser arbetet på fältet ut när man följer spåren av
brottspengar?”, en spännande inblick i det underrättelsearbete som ständigt
pågår och få känner till.
Hoppas ni tyckte att ämnet var intressanta och givande. Vi tar gärna emot
tips på ämnen ni tycker kan vara av intresse.

AVANCERAD ANVÄNDARUTBILDNING CM1:
MONITORERINGSREGLER
Utbildningen sker den 24 januari 2019 och är avsedd för dig som vill lära
dig mer om hur du skapar avancerade regler i CM1 och hur man utnyttjar
CM1:s regelmotor på ett så bra sätt som möjligt för er verksamhet.
För kursbeskrivning: https://www.cm1.se/avancerad-anvandarutbildningcm1-monitoreringsregler/

DATUM :
November
Anmälan goAML via CM1
6 December
Nästa release

GOAML
Finanspolisen meddelar att startdatum för deras nya rapporteringssystem
goAML är framflyttat till 1 mars 2019. From 1 april ska det befintliga sättet
att rapportera stängas ner.
Uppstartsmöte hos CM1 har hållits för de kunder som har anmält sitt
intresse för goAML. För de som anmäler sig i början av november kommer vi
att planera in införandet samt se till att rapportering kan påbörjas 1 mars.

24 januari

FEDERERAD INLOGGNING I CM1

Avancerad
Användarutbilning

Från och med oktober har kunder börjat använda funktionen federerad
inloggning i CM1. Det är en lösning som möjliggör att kunder kan använda
sina befintliga organisationskonton (t ex Active Directory eller Azure AD) för
inloggning i CM1.
Är ni intresserade av att ansluta skicka en beställning till CM1 Service Desk.

NY PENNINGTVÄTTSLAGSTIFTNING I FINLAND
28.6.2017/445 Lag om centralen för utredning av penningtvätt.
28.6.2017/444 Lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av
terrorism.
Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2019. Övervakningssystemet för
bank-och betalkonton och registreringskraven omfattas av vissa
övergångsbestämmelser.
Läs mer om lagen
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