Gemalto Assurance Hub
Gerenciamento versátil dos riscos para uma experiência
bancária digital ainda melhor
Uma plataforma de avaliação de risco expansível que permite aos bancos implementar segurança
em camadas, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de usuário sem nenhuma
complicação para seus clientes

Os desafios dos bancos: Aumentar a segurança
e melhorar a conveniência do usuário... com as
tecnologias adequadas!

Mas isso não é tudo: Hoje, há muitas propostas diferentes
para avaliação dos riscos e prevenção de fraude no
mercado, dificultando cada vez mais para os bancos a
seleção, testes e integração das soluções que melhor
atendam às suas necessidades. Para combater a fraude
de forma eficiente, e, também, oferecer autenticação
adaptada aos seus clientes, os bancos precisam de
orientação especializada para avaliar suas necessidades
com precisão. Eles precisam de uma solução de avaliação
de risco flexível, expansível e adaptável no futuro que lhes
permita reduzir significativamente a fraude.
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Com a multiplicação dos canais digitais e a adoção em
massa do banco móvel, os bancos enfrentam um aumento
significativo do número de ataques cibernéticos. Os
fraudadores e hackers estão constantemente desafiando
as medidas de segurança implementadas pelos bancos
para proteger os dados confidenciais de seus clientes. Os
bancos têm dificuldade em se manter à frente dos
cibercriminosos, e manter, ao mesmo tempo, uma
experiência de usuário sem complicações... Mas, ainda
assim, é necessário que o façam! A conveniência é
essencial. De acordo com uma pesquisa recente do NIST,
os consumidores sofrem com a indisposição que é a
segurança on-line. Eles se sentem desesperados e
oprimidos, vivendo em alerta constante quanto a ameaças
cibernéticas, e relutam em lidar com a segurança. Os
bancos precisam limitar a insatisfação dos seus clientes e
oferecer uma experiência bancária digital conveniente,
porém, segura, e, ainda, garantir o cumprimento dos mais
recentes regulamentos sobre segurança.
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Melhore a prevenção contra fraudes sem frustrar
seus usuários com o Gemalto Assurance Hub
O Gemalto Assurance Hub (GAH) é uma plataforma de
avaliação de risco na nuvem que permite aos bancos
avaliar cada sessão bancária on-line em tempo real.
Como um HUB, esta plataforma vem com determinadas
soluções integradas para analisar uma ampla gama de
atributos do usuário e do dispositivo, tais como
localização geográfica, perfil do dispositivo, endereço de
IP, avaliação do dispositivo e biometria comportamental.
Com base em um conjunto de regras definidas no
Gerenciador de Políticas, o GAH avalia o nível de
segurança que os bancos deveriam ter para cada
transação realizada por seus clientes e recomenda os
métodos de autenticação mais apropriados. O GAH Gemalto Assurance Hub - ajuda os bancos a fazer a
escolha certa para minimizar a fraude: permitir a
transação, bloquear a transação ou desafiar o cliente com
uma autenticação por etapas (autenticação step-up).
Graças ao GAH, os bancos podem definir uma política de
autenticação detalhada com base na segmentação e
preferências do cliente, casos de uso e, ainda, em seus
próprios parâmetros.

Avaliação de risco conveniente e prevenção de fraude para a autenticação inteligente dos usuários

Permitir

Gemalto Assurance Hub

Bloquear
Pontuações

Gerenciamento das
politicas de uso

Desafiar

Métodos de autenticação por etapas do banco

Avaliação
do Dispositivo

Estabelecimento
do Perfil
do Dispositivo

Biometria
Comportamental

Geolocalização

Endereço
de IP

Dados
do Banco

Serviço de integração fácil e expansível
O Gemalto Assurance Hub é uma solução em nuvem que
oferece gerenciamento amplo e flexível da autenticação
baseado em múltiplas camadas de avaliação de risco em
tempo real e permite uma experiência do usuário
conveniente. Isso ajuda os bancos a reduzir os custos de
suas transações e do gerenciamento de fraudes ao reduzir
o número de alertas, reclamações e falsos positivos.
Como um Hub expansível e aberto, ele oferece aos bancos
a flexibilidade para integrar facilmente suas próprias
soluções de avaliação de risco, além das melhores
soluções de mercado que já estão integradas nele. O GAH
está sendo lançado de forma pré-integrada com a rede de
identidade de usuários e dispositivos da Threatmetrix e
com a solução biométrica comportamental da Behaviosec.
O GAH leva conveniência e tranquilidade em uma única
plataforma, liberando os bancos da complexidade de
avaliar tecnologias e gerenciar diferentes fornecedores.

PIN, e compara esses dados com as sessões anteriores.
Dentro de 7 a 10 sessões, a solução cria um perfil do
usuário e consegue avaliar a consistência.
Esse monitoramento do comportamento ajuda a detectar
potenciais fraudadores em tempo real e contribui para a
avaliação do risco global do GAH.

Cumprimento dos regulamentos mais recentes
sobre segurança
O GAH é a resposta perfeita para os novos requisitos de
segurança criados por novos regulamentos, como PSD2 e
FFIEC. O Gemalto Assurance Hub monitora, em tempo
real, o risco do processo de autenticação e das
transações, conforme previsto no RTS do PSD2. Ele
permite que os bancos definam políticas de segurança
complexas com base no nível do risco, tipo de transação e
no perfil de usuário, conforme recomendado pela FFIEC.
Ele contribui para atender a exigência de uma prevenção
contra fraudes mais forte para combater os ataques
crescentes e os níveis de fraude.

Biometria comportamental
O Gemalto Assurance Hub integra, em especial, a análise
da biometria comportamental. Cada pessoa tem um ritmo
único ao interagir com uma página na internet ou um
dispositivo móvel. Ninguém pode roubar seus
"movimentos" porque eles são, em grande parte, um
comportamento quase instintivo e impossível de imitar. A
biometria comportamental usa dados mensuráveis criados
pelo comportamento do usuário para verificar se a pessoa
que está usando uma conta é a pessoa autorizada. Ela
recolhe esses dados passivamente durante as ações que o
usuário já está executando, como o deslizar dos dedos
sobre a tela, o toque nas teclas ou a digitação do código

Gemalto, a sua parceira de confiança
Líder de mercado em soluções de autenticação fortes, a
Gemalto é um sólido parceiro de confiança para bancos e
instituições financeiras que queiram lançar projetos de
grande porte. As soluções da Gemalto já oferecem acesso
seguro e conveniente aos serviços bancários digitais para
mais de 100 milhões de usuários finais no mundo todo.
Além disso, a Gemalto está empenhada em apoiar seus
clientes bancários em seus esforços contínuos quanto à
segurança e privacidade de dados.

Benefícios para os Bancos

Experiência do
usuário otimizada
> Gerenciamento de
usuários diferenciado
> Segurança sem
complicações ativada
> Mais transações aceitas
graças à redução
de falsos positivos

Melhor gerenciamento
dos riscos
> Múltiplas camadas
de avaliação (dispositivo,
localização, comportamento
do usuário, etc.) com base
nas melhores soluções
> Avaliação da segurança
em tempo real
> Conectado a métodos
comprovados
desenvolvidos por etapas
> Integração dos sistemas
de pontuação existentes
do banco

Conformidade com
os regulamentos
> Conformidade com a
política de privacidade
desde a concepção para
minimização de dados
> A lista de atributos pode
ser personalizada para se
adaptar à regulação local
> Instalação de hospedagem
compatível com os
regulamentos da nuvem

Redução dos custos
operacionais
> Solução pré-integrada,
flexível e adaptável
no futuro, facilitando
a integração de outras
soluções
> Solução SaaS reduzindo
tempo e custo de integração
> Redução do número
de alertas e reclamações
para a equipe de fraudes
> Fornece de forma
eficiente informações
ricas para alertas
do gestor e reclamações
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