
Uma solução robusta, flexível e intuitiva, criada  
para reduzir fraudes e aumentar a receita

FRAUD MANAGEMENT

Accertify Fraud Management maximiza diferentes e vastos dados  
empresarias para incrementar a detecção de fraude e reduzir falsos positivos.

Solução para simplificar muitos aspectos do processo de gerenciamento contra fraudes
Accertify Fraud Management coloca você no controle do processo completo de gerenciamento contra fraudes. A solução agrega dados de transações de seus 
negócios para proporcionar uma visão de todos os riscos que abrangem a empresa completa.

Com a solução de Accertify Fraud Management, comerciantes on-line se beneficiam da tomada de decisões em tempo real por meio de um sofisticado e 
eficiente mecanismo de detecção de fraudes que pode analisar transações em milissegundos e transformar grandes volumes de dados diferentes em um 
sistema de inteligência que reduz fraudes.

A Accertify traz a você um gerenciamento  
contra fraudes completo
Pelo fato de as fraudes estarem em constante mudança, faz-se necessária uma solução abrangente com 

flexibilidade ilimitada para ajustar regras de detecção de fraudes aos seus requisitos únicos. A Accertify ajuda 

você a enfrentar este com tecnologia da Accertify Interceptas® Data Management Platform. Nossa abordagem 

focada no gerenciamento de dados permite que você utilize virtualmente qualquer tipo de dado necessário 

para quase toda estratégia de detecção de fraudes – sem que você precise escrever códigos em uma API 

rígida, predefinida. Com esta plataforma flexível e personalizável, sua empresa pode gerenciar com eficiência 

fraudes por ausência de cartão, quase todos os métodos de pagamento eletrônico, registro de novas contas e 

perfis de usuário, transações no ponto de vendas, devoluções e reembolsos, golpes on-line, abuso de cupons 

e promoções, roubo por funcionários e outros usos indevidos de políticas e programas.

Flexível
A interface de usuário e as regras de triagem de 
fraudes podem ser ajustadas pelos comerciantes 
para atender a cada conjunto de requisitos do 

cliente, visando garantir a detecção ideal de fraudes.

Completo
Solução abrangente, trazendo desde gerenciamento 
de casos ricos em recursos e tomada de decisões 
em tempo real até análises e relatórios avançados 

baseados na web.

Amigável
Usuários não técnicos podem facilmente criar, testar 
e modificar regras sem depender de recursos de TI 

para obter atualizações.
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A Accertify Inc., uma subsidiária integral da American Express, é líder no fornecimento de soluções na prevenção de fraudes, gerenciamento de chargebacks e gateway de pagamentos para clientes que 
atuam no comércio em diversos setores, no mundo inteiro. O conjunto de produtos e serviços da Accertify ajuda empresas de comércio eletrônico a expandir seus negócios ao reduzir o custo total de fraudes, 
simplificar processos de negócios e, em última instância, aumentar a receita. Para completar essas soluções, a Accertify também oferece aos clientes o melhor portfólio do setor, com serviços profissionais, 
de suporte e gerenciados, que capacitam empresas a se concentrarem no crescimento de seus negócios, e não na tecnologia de seus sistemas de comércio eletrônico. Para obter mais informações, visite 
www.accertify.com.

Sede mundial da Accertify nos EUA 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Escritório: 630 735 4400 
Ligação gratuita: 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Accertify Europa, Oriente Médio e África 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
Londres, SW1W 9AX UK  
Escritório: +44 20 3684 7019 
Toll Free (UK): 080 0587 2045 
emea@accertify.com

Accertify América Latina 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Fone: + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Accertify Ásia-Pacífico 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Escritório: 1800 656 984 
japa@accertify.com
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pontualidade e adequação a um propósito específico.

Recursos
Plataforma baseada em software como 
serviço (SaaS)

• Interface personalizável e intuitiva  
de gerenciamento de casos

• Recursos de emissão de relatórios em 
painéis, ad-hoc e avançados

• Suporte a plataforma para idiomas, 
moedas e horários locais

• Recurso simples de apontar e clicar  
para vincular elementos de transação 
em análise

• Painel de priorização de supervisão

• Criação, validação e controle de versão 
de regras fáceis de usar

Gerenciamento de dados potente

• Dados integrados de geolocalização de IP

• Busca integrada de endereço/telefone de 
alto risco

• Dados globais de código postal 
integrados

• Informações integradas de BIN

Certificações

• Certificado PCI-DSS nível 1

• Certificado ISO/IEC 27001

• Certificado SSAE 16 para Provedores  
de Data Center

• Registro no Safe Harbor da UE

Recursos disponíveis

• Extenso recurso de correspondência  
com banco de dados de fraudes 
(Accertify® Risk ID)

• Accertify® Index maximiza dados 
compartilhados para melhor 
identificação das transações positivas  
e negativas.

• American Express® Feature Integration
• Integração com provedores líderes  

de serviços de dados
• Algoritmos estatísticos avançados e 

modelos de regressão personalizáveis
• Accertify® Profile Builder resume e 

agrega conjuntos volumosos de dados 
para um incremento significativo da 
precisão na identificação das fraudes  
em tempo real.

ACCERTIFY® FRAUD MANAGEMENT

Implementação rápida com retorno rápido
Accertify® Fraud Management fornece uma plataforma integrada única para combater fraudes. 
Pode ser implementado como uma solução independente ou integrado às soluções disponíveis 
de Chargeback Management e Payment Gateway, para proporcionar a solução empresarial mais 
completa para  gerenciar o custo total de fraudes e aceitação de pagamentos.

Nossos especialistas em implementação altamente treinados garante a implementação rápida da 
nossa plataforma Interceptas® para sua finalidade específica de uso. Sua empresa se beneficia da 
redução das demandas de sua equipe interna de TI e você estará rapidamente no caminho para 
recuperar seu investimento.

• Facilidade de uso. Um único painel personalizável simplifica o processo de análise de 
fraudes apresentando todas as informações relevantes ao analista. Transações de alto risco 
são priorizadas, elementos com dados suspeitos são destacados e pedidos vinculados são 
identificados rapidamente.

• Suporte global. A Accertify Interceptas® Data Management Platform tem suporte para idiomas e 
moedas locais, para uma integração uniforme a uma ampla gama de operações e infraestruturas 
globais de TI para  atender aos requisitos de negócios.

• Flexível. Você pode personalizar a solução com rapidez e facilidade, refinando e expandindo-a 
para lidar com novas tendências de fraudes alavancando um amplo espectro de elementos 
de dados – incluindo dados relacionados a não pagamento para garantir a precisão ideal na 
detecção de fraudes.

• Precisão. Um potente mecanismo de detecção de fraudes em tempo real dá suporte a centenas 
de regras e a automação integrada garante um rápido fluxo de transação para pedidos válidos, 
enquanto pedidos de alto risco são marcados para análise, o que aumenta a satisfação e a 
lealdade do cliente. 

• Modelos opcionais de implantação. Accertify Fraud Management pode ser usado como 
uma solução hospedada, uma solução totalmente gerenciada ou um modelo híbrido. 
Independentemente do modelo de implementação, a Accertify oferece uma infraestrutura 
global com certificação ISO 27001 e serviços de classe mundial para garantir uma rápida 
implementação e ótimos resultados.

• Possibilita transações seguras. Dados sigilosos de cartões são criptografados e armazenados 
em uma rede com certificação PCI DSS nível 1. 

Aproveite a vantagem Accertify com serviços de classe mundial
A Accertify possibilita que você se concentre menos na tecnologia e mais em atingir o sucesso nos negócios. 

• Accertify® Professional Services. Nós alavancamos décadas de experiência conjunta em uma 
ampla gama de setores para maximizar os resultados e o retorno do investimento dos clientes. 

• Accertify® Managed Services. Os experientes especialistas em prevenção de fraudes e 
chargeback da Accertify alcançam ótimos resultados sem a necessidade de gastos adicionais. 

• Accertify® Support Services. Uma equipe de suporte global altamente treinada garante que os 
problemas sejam resolvidos rapidamente para que você possa se concentrar em seus negócios, 
não na tecnologia por trás deles.


