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Decision Manager 
Replay
Simule de maneira confiável as 
estratégias de prevenção à fraude 
em tempo real, antes de ativá-las 
em produção.



O que é o Decision Manager 
Replay?

A economia digital continua evoluindo e isto 
impacta quase todos os negócios – o que exige uma 
reavaliação dos seus processos de gerenciamento 
de fraude tradicionais.

O primeiro na indústria, o Decision Manager 
Replay permite simular, de maneira confiável, as 
estratégias de prevenção à fraude em tempo real 
antes de ativá-las em produção. 

Agora, você pode testar rapidamente diferentes 
perfis e regras ‘what-if’ (‘e se’) com seu próprio 
histórico transacional de dados, ao invés de esperar 
meses para medir o impacto das mudanças de 
estratégias.

FONTES
1 Estudo de referência sobre fraude on-line para América do Norte da CyberSource 2016
2 Relatório sobre fraude on-line para América Latina da CyberSource 2016

dos pedidos são 
rejeitados

ESTATÍSTICAS

83% dos comércios realizam 
revisão manual

29% de todos os pedidos são 
revisados manualmente

2.8%

NOS EUA E NO CANADÁ1

NA  AMÉRICA LATINA2
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Os benefícios do Decision Manager Replay

Evite 
suposições 

Conheça rapidamente o 
impacto das mudanças 

de regras

Ajuste os 
resultados

Teste diferentes 
estratégias de 

fraude
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Como funciona o Decision Manager Replay?

Possui até doze 
meses de histórico 
de transações para 
análise

Milhares de transações 
históricas podem ser testadas 
face a uma nova configuração 
de regras em questão de 
minutos. Avalie os impactos 
nas taxas de 
aceitação/rejeição, 
chargebacks e revisão manual

Teste e ajuste transações 
anteriores, reconfirmando 
quais são fraudulentas e 
quais genuínas



Por que CyberSource?

Aproveite o maior 
radar para detecção 
de fraudes do mundo 
baseado nos dados 
derivados das mais de
68 bilhões de 
transações que a Visa 
e a CyberSource 
processam a cada ano

O Real-Time 
Fusion Modeling,
patenteado, 
melhora a precisão 
da detecção e 
permite ajustes de 
estratégia rápidos e 
confiáveis
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Em 2015, tínhamos 
475.000 clientes e 
gerenciamos 223 bilhões 
de pagamentos, o que 
quer dizer que 
processamos, 
aproximadamente, 1 de 
cada 10 dólares gastos 
on-line no mundo

Conexões com bancos 
adquirentes/ emissores, 
em todo o mundo, para 
monitorar a atividade de 
contas comprometidas. + 
de 100 processadores 
globais e conexões com 
adquirentes

Equipes locais de 
consultores de risco 
em Miami, Cidade do 
México e São Paulo
para monitorar 
tendências de fraude 
e conduzir estratégias 
para a prevenção de 
risco

FONTE: CyberSource, 2015.
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