
A Targeted Matching com LexisNexis® Firco Continuity e LexisNexis® Firco Unique Format  
— uma estrutura de operação comum permite:

• Prevenção contra falsos positivos de 
correspondência por meio do screening  
de informações relevantes. 

• Screening com agrupamento configurável  
de campos relacionados (por exemplo, 
agrupando o nome, a cidade e o país do 
remetente do screening).

• Opções avançadas de screening individual, 
tal como o Modo de Comparação, que elimina 
ocorrências de nomes parecidos quando não 
há correspondência de nacionalidade, local de 
nascimento ou data de nascimento.

• Regras de negócios avançadas contra conteúdos 
de campo mais segregados. 

• Capacidade de aproveitar a estrutura ISO 20022 
usando a configuração padrão, e reduzindo o 
número de alertas de falsos positivos. 

• Detecção automática contra ISOs dos países,  
com base nos atributos de campo do Firco 
Unique Format. 

• Várias opções de screening com base no tipo  
de mensagem. 

• Menores custos de ajustes devido à necessidade 
reduzida de criação e manutenção de regras de 
negócios. 

• Mapeamento para campos comuns em tipos 
de mensagens que descrevem efetivamente o 
conteúdo, independentemente da origem; regras 
escritas contra os campos comuns poderão 
contribuir para regras de negócios mais eficazes. 

• Mais pontos de dados para soluções de 
inteligência artificial, análises e relatórios. 

• Redução de falsos positivos contra as partes 
reconhecidas, enriquecendo as instruções de 
pagamento com informações validadas sobre 
clientes conhecidos. 

Fornece instruções de 
filtragem nítidas para cada 
campo a fim de aumentar a 
relevância dos resultados.

Reduza os esforços de ajuste 
e análise de alertas. 

Targeted Matching com LexisNexis ® Firco Continuity
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Para mais informações acesse: risk.lexisnexis.com/complianceBR.

A solução Firco Continuity Optional Module: Targeted Matching, fornecida pela LexisNexis® Risk Solutions, não é oferecida por “agências de relatórios ao consumidor”, 
conforme definição deste termo encontrada na Fair Credit Reporting Act (15 USC § 1681, et seq.) (“FCRA”), não representando um “relatório ao consumidor”, conforme 
definição deste termo encontrada na FCRA. A solução Firco Continuity Optional Module: Targeted Matching não deve ser usada, no todo ou em parte, como fator 
determinante para a concessão de crédito, seguro ou emprego, ou para outra finalidade classificada como relatório ao consumidor nos termos da FCRA. Devido à natureza 
e à origem das informações de registro público, os registros públicos e as fontes de dados disponíveis comercialmente utilizados nos relatórios poderão conter erros. 
LexisNexis e o logotipo da Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da RELX Inc. Copyright © 2021 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15384-00-0322-PT-LA

Sobre a LexisNexis® Risk Solutions
LexisNexis® Risk Solutions utiliza o poder dos dados e análises avançadas para fornecer conhecimentos que ajudam empresas e entidades 
governamentais a reduzir o risco e melhorar as decisões, a fim de beneficiar pessoas em todo o mundo. Fornecemos dados e soluções 
tecnológicas a uma grande quantidade de setores, tais como seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na área metropolitan 
a de Atlanta, Georgia, mantemos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), provedora global de análises 
com base em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. Para maiores informações, visite  
www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

Nossas soluções auxiliam as organizações a evitar crimes financeiros, alcançando o compliance regulatório, mitigando os riscos de negócios, 
melhorando a eficiência operacional e aumentando a lucratividade das empresas.
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Onde o Targeted Matching poderá ser útil:

O volume de mensagens e instruções de pagamento continua crescendo. O Targeted Matching fornece 
uma abordagem flexível e configurável para reduzir a quantidade de regras, ao mesmo tempo em que 
mantém a velocidade geral do filtro.

Capacidade de filtro poderosa:  
Trabalha com milhões de operações por hora e é capaz de determinar se a operação contém a informação que 
corresponda às relações das partes bloqueadas selecionadas.
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