
Reforce a sua rentabilidade, reduza recusas injustificadas,
bloqueie atividades fraudulentas e aumente as taxas de
aceitação ao longo da jornada do seu cliente.

SOLUÇÃO QUE AJUDA A 
GERIR RISCOS FINANCEIROS 

E PROTEGE-O CONTRA 
OPERAÇÕES FRAUDULENTAS

Dynamics 365 Fraud Protection foi criado para 
ajudar os clientes a otimizar as suas operações 
financeiras através de previsões financeiras 
seguras e da antevisão de eventuais oscilações 
do fluxo de caixa, permitindo uma tomada de 
decisão consciente, suportada em inteligência 
artificial (AI).

Esta solução que permite-lhe:

. Evitar a perda de receita originada por fraude 
no pagamento que, consequentemente, se 
traduz em perda de confiança perante quebras 
de segurança nas transações comerciais.

. Reduzir ataques fraudulentos, permitindo às 
organizações prever tendências futuras no       
seu negócio.

. Minimizar perdas devido a fraudes de 
pagamento ou recusas indevidas.

PORQUÊ DYNAMICS 365
FRAUD PROTECTION?

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

SOLUÇÃO QUE AJUDA A 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO

FRAUD PROTECTION
MICROSOFT DYNAMICS 365

FRAUD PROTECTION

Aumente a sua eficiência e reduza esforços manuais,
com relatórios de fácil leitura e insights de valor
acrescentado, que identificam rapidamente entidades
e funções de negócios possivelmente fraudulentas.

EXPERIÊNCIA DE COMPRA CONTÍNUA
Aumente a fidelidade do cliente e a taxa de
conversão, através da proteção da criação de perfil,
do login e da atividade da conta do cliente.

GARANTA JÁ A 
SEGURANÇA DO
SEU NEGÓCIO DE
E-COMMERCE



SOBRE A
ARQUICONSULT
Arquiconsult é uma empresa de consultoria de sistemas de 
informação, baseada em tecnologias Microsoft Dynamics 
365, com escritórios em Lisboa, Porto, Vila Real, Barcelona, 
Madrid, Sevilha, Salamanca, Luanda e Riyadh.

Formado por uma equipa de consultores experientes, tendo 
já implementado algumas das mais complexas soluções 
empresariais Microsoft Dynamics e é frequentemente 
referido a clientes internacionais para as suas 
implementações no nosso país.

A Arquiconsult está constantemente a inovar na sua oferta e 
tem vários verticais, para vários sectores de actividade, que 
acrescentam valor ao Microsoft Dynamics 365.

• Gato Preto
• Casa da Música
• Go Natural
• Dunlop Footwear
• Cork Supply
• KLOG Group
• Hays
• Veolia

• Sisav
• Malta
• Salmeron Group
• Fox Reciclagem
• EGEO
• TRIU
• Renascimento

Co-�nanced by:

UNIÃO EUROPEIA

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional

PROTEÇÃO DA COMPRA

NÍVEIS DE SEGURANÇA

. Reduza rejeições indevidas e aumente as 
taxas de aceitação, com a tecnologia de 
Inteligência Artificial (IA) adaptativa.

. Aumente a conscientização sobre fraudes e 
ajude a reduzir as perdas, com uma rede de 
proteção contra fraudes.

. Aumente as taxas de aceitação de 
transações e melhore a experiência de 
compra, através da partilha de 
conhecimentos de confiança transacional 
com bancos emissores.

. Melhore o atendimento ao cliente, com uma 
ferramenta de suporte integrada que exibe o 
contexto detalhado da transação do cliente.

PROTEÇÃO DA CONTA
. Proteja o seu sistema com uma proteção 
contra bots.

. Evite perdas devido a contas fraudulentas 
com a proteção de criação de conta.

. Reduza a fraude com a proteção de login da 
conta. 

. Ajude a proteger os clientes com impressões 
digitais do dispositivo.

PREVENÇÃO DE PERDAS
. Proteja a sua rentabilidade e reduza perdas 
usando a tecnologia de Inteligência Artificial 
(IA) adaptativa.

. Obtenha visibilidade do risco de fraude com 
relatórios de IA e permita que os gestores e 
analistas das lojas tomem as medidas 
necessárias.

. Aumente a eficiência operacional através da 
redução do esforço manual.

. Reaja rapidamente aos padrões dinâmicos 
de fraude e compra, com o uso de um sistema 
avançado de prevenção de perdas.

LOCALIZAÇÕES
LISBOA | PORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILHA |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES
(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO

www.arquiconsult.com 


