
SuceSSo do banco digital – 
eQuilibRando a SeguRança 
e a expeRiência do uSuáRio 
KaSpeRSKy FRaud pRevention
Não deixe que os fraudadores limitem suas ambições bancárias

Seus clientes têm sido rápidos em adotar serviços bancários digitais e muitos estão exigindo mais 
recursos e processos simplificados que lhes ofereçam novos níveis de comodidade.

Capitalizar com essas exigências pode ajudar seu banco a:
•  Implementar novos e lucrativos serviços on-line e em dispositivos móveis
•  Gerenciar e reduzir seus custos operacionais
•  Otimizar a experiência do usuário que seus serviços oferecem

… além de ajudá-lo a diferenciar sua marca, para que você possa aumentar as taxas de retenção de 
clientes e conquistar novos clientes. 

No entanto, juntamente com o crescente mercado de serviços bancários digitais, tem havido uma 
onda crescente de fraude digital, com grupos organizados de criminosos virtuais desenvolvendo 
constantemente novas maneiras sofisticadas de desestruturar as defesas dos bancos e dos clientes… 
para roubar nomes de usuário, senhas e dinheiro.
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Você pode fazer mais… para proteger seu dinheiro e sua reputação?

Não importa o quão bem você proteja seus sistemas internos de TI, os computadores e dispositivos 
móveis de seus clientes podem ser os pontos fracos que permitem que os fraudadores ataquem. 

Além disso, a crescente popularidade de serviços bancários em dispositivos móveis está trazendo riscos 
maiores. Mesmo os clientes que protegem vigilantemente seus computadores contra campanhas de 
malware e phishing, geralmente não conseguem entender que seus dispositivos móveis podem ser tão 
vulneráveis.

Infelizmente, quando os criminosos atacam, a sua empresa pode ter de cobrir os custos de seus clientes, 
além de lidar com danos a longo prazo à sua reputação duramente conquistada.

A segurança rigorosa é uma necessidade absoluta, mas apenas se ela for capaz de oferecer a proteção 
necessária e garantir uma experiência de serviços bancários tranquila e produtiva para seus clientes.

Segurança poderosa que não atrapalha seus clientes

O Kaspersky Fraud Prevention oferece tecnologias de segurança em vários canais que ajudam a derrotar 
mais fraudadores e fornecer um serviço sem atritos e eficiente a seus clientes. Ele fornece opções de 
tecnologias que proporcionam proteção nos endpoints de seus clientes, incluindo seus computadores e 
dispositivos móveis, e em sua própria rede corporativa.

Independentemente do dispositivo que seus clientes utilizem para acessar seus serviços, nossas 
tecnologias ajudam a melhorar a experiência do usuário… para que seus clientes fiquem felizes e seguros, 
enquanto você combate mais casos de fraude e amplia sua fatia de mercado.

 

COMBINANDO 
segurANçA e uMA  

exCeleNte experIêNCIA 
DO ClIeNte…

pArA AjuDAr seu  
BANCO A 

CONseguIr MAIs

Ajuda você a aumentar a 
satisfação do cliente e as taxas 

de retenção de clientes 

Inclui proteção do lado servidor 
que se integra com seus 

sistemas de segurança no local 

Trabalha lado a lado 
com seus sistemas 

existentes para 
aprimorar a prevenção 

de fraudes em geral

Oferece segurança de 
endpoint para uma proteção 
opcional nos computadores 

de seus clientes

Protege contra os 
ataques de fraude mais 
recentes com base 
em nossa inteligência 
sobre ameaças, líder 
do mercado 

Protege os dispositivos 
móveis dos clientes 
para evitar transações 
móveis fraudulentas
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