
Ajuda a reduzir as 
análises manuais  
em até 60%, 
permitindo aos  
seus operadores  
se concentrarem  
nas operações de  
alto risco.

Automatize as operações recorrentes 

O Decision Reapplication com o LexisNexis® Firco Continuity  
aumenta a produtividade da sua equipe de compliance ao 
reaplicar automaticamente as decisões anteriores, a fim de reduzir 
significativamente a quantidade de alertas que exigem análise.

A solução permitirá aumentar o “processamento direto” ao 
liberar as operações de pagamento mais rapidamente, enquanto 
os operadores evitam tarefas repetitivas. 

A funcionalidade do Decision Reapplication é especialmente 
valiosa ao filtrar pagamentos recorrentes de baixo risco, tais 
como mensagens ACH ou SEPA. Muitas operações recorrentes 
que provavelmente constituem grande parte do seu volume de 
operações, como salários mensais, pensões ou pagamentos para 
fornecedores, poderão ser automatizadas com segurança.

 

Gerencie o crescimento do volume 
de screening sem aumentar os 
esforços de revisões manuais e os 
riscos de erro humano.

Reduza em até 60% as 
revisões manuais. 

Decision Reapplication com o LexisNexis® Firco Continuity

risk.lexisnexis.com/complianceBR


O Decision Reapplication possui um mecanismo poderoso que identifica com precisão as operações 
recorrentes e reaplica decisões anteriores. Ao usar as “Regras de Reaplicação de Decisões”, você 
poderá configurar a ferramenta de acordo com a sua propensão aos riscos, observando quais 
mensagens devem ser automatizadas e por quanto tempo. 

O LexisNexis® Firco Continuity (versões 6 e posteriores) permite a configuração de um fluxo de 
trabalho de vários usuários para validar o contexto criado ao reaplicar decisões sobre operações, bem 
como novos recursos para facilitar a configuração.

Para mais informações acesse: risk.lexisnexis.com/complianceBR.

As soluções Decision Reapplication e Firco Continuity, fornecidas pela LexisNexis® Risk Solutions, não são oferecidas 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. As soluções Decision Reapplication e Firco Continuity não devem ser usadas, no todo ou em parte, como fator determinante 
na 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. NXR15389-00-0322-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 metropolitana 
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.

Onde a Decision Reapplication pode ser útil:
Avaliação Automatizada — As soluções LexisNexis® Firco detectam possíveis correspondências 
e aplicam vários mecanismos para reduzir com segurança a quantidade de alertas falsos positivos, 
permitindo aos operadores se concentrarem nas correspondências de alta prioridade. Ao mesmo tempo, 
também preservam informações relevantes para proporcionar rastreabilidade e capacidade de explicação.

Avaliação Manual — As soluções LexisNexis® Firco oferecem uma interface fácil de usar e 
configuração avançada de fluxo de trabalho, nas quais os clientes poderão adaptar os recursos para 
seus próprios processos, como por exemplo: alertas de alto risco ou alertas de alto potencial poderão ser 
encaminhados automaticamente para os integrantes certos da equipe.

Onde a Reaplicação de Decisões pode ser útil:
Identificação 

de Riscos

Filtro do Firco 
Faz o screening das 

transações e detecta 
as partes relacionadas 

em milissegundos.

Aplicação 
Bancária

Elaboração 
de Mensagem

Conector Inteligente 
Aquisição de mensagens 
em qualquer formato ou 

tipo específico.

Mitigação 
de Riscos Relatórios / Análises

Auditor 
de Mensagens

Fácil acesso ao 
ciclo de vida de 
toda mensagem 

de usuário ou 
ação do sistema.

Relatórios 
Avançados

Ativar estatísticas e 
relatórios sobre os 

resultados de screening.

Análise de Alertas e 
Fluxo de Trabalho de 

Decisões – incluindo a 
Reaplicação de Decisões 

Reduza os alertas de falsos 
positivos com uma interface 

do usuário e um fluxo de 
trabalho de decisões fáceis 

de usar, a fim de analisar 
todo registro suspeito.

Resolução 
automatizada

� � � !

http://risk.lexisnexis.com/complianceBR
https://risk.lexisnexis.com/copyright
http://www.risk.lexisnexis.com
http://www.relx.com
risk.lexisnexis.com/complianceBR

