
DETECÇÃO E COMPROVAÇÃO DE FRAUDES  - Q-DCF
O Q-DCF é uma solução compacta, de fácil e rápida implantação que tem por 
objetivo o combate a situações de fraude e lavagem de dinheiro, bem como  
outros delitos e violações a normas e procedimentos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

• Acesso a funcionalidades “de classe mundial” mediante 
investimento modesto. 

• Rápida identificação de comportamento de fraudadores e 
infratores com utilização de modelos pré definidos. 

• Maior facilidade de trabalho em equipe, compartilhamento de 
resultados. 

• Aumento de rapidez na interpretação de fraudes e violações. 
 
• Treinamento on the job, garantindo maior aproveitamento de 
tempo para a equipe. 

• Aumento de volume de dados investigados (malha fina). 

• Alerta automáticas frente a desvios do padrão. 

• Maior agilidade, rapidez e independência.  

• Facilidade de criação de novos modelos, alertas e objetos. 

• Blacklist e Whitelist. 

• Garantia de evolução permanente da solução mediante serviço  
de sustentação que protege o investimento ao longo do tempo.

Destinado a empresas e a instituições públicas e privadas, orientadas a prestação 
de serviços, serviços financeiros, distribuição, varejo, bens de consumo, telefonia e 
comunicações, governo, entre outras e que desejem adquirir e implementar processos 
e soluções de prevenção e combate à fraude, com produtos de classe mundial, serviços 
otimizados de alta qualidade técnica,  investimentos reduzidos e, ROI de curto prazo.



QUANAM - UMA EMPRESA DE CONHECIMENTO E INOVAÇÃO  - A Quanam é uma empresa de Consultoria, Implementação e Sustentação de soluções 
de negócios baseadas em Tecnologia da Informação. Comemorando seus 40 anos de existência, é parceira Platinum da IBM e uma das 
principais da América Latina. Recentemente, a Quanam Brasil conquistou título de Expert em Security Operations and Response Competency, 
reconhecido pela IBM em função da sua competência nos requisitos necessários para demonstrar conhecimento na entrega de valor ao 
cliente em 2018. Centenas de clientes satisfeitos, das mais diversas áreas, compõem a nossa carteira. Consulte-nos. A Quanam garante a 
melhor solução de TI com metodologia de primeira linha, know how, excelente relação custo/benefício e valor agregado ao seu negócio.
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FLUXO DE TRABALHO Q-DCF
Desenvolvido pela Quanam, 
mediante processos implementados 
em clientes e, permitindo o envio 
de alertas automaticamente aos 
Investigadores pelos aplicativos 
preditivos, o Q-DCF apresenta os 
seguintes pontos focais:

• Detecção e Identificação de 
potenciais fraudes e/ou delitos 
através de funcionalidades de 
análise preditiva, mediante a uma 
engrenagem de descoberta de 
anomalias, capaz de processar 
grandes volumes de dados (big data) 
em batch ou near real time.
• Investigação e Comprovação de 
fraudes e/ou delitos, através de 
funcionalidades de análise forense e 
de identificação gráfica de vínculos.

Os serviços oferecidos pela 
Quanam cobrem todo o ciclo de vida da 
Solução de Detecção e Comprovação 
de Fraudes, mediante investimento 
inicial acessível , implementação 
rápida de processos estruturados 
previamente, usando 
metodologias ágeis e conhecimento 
profundo de práticas de análise 
e investigação, permitindo a 
adequação da organização 
aos desafios e ameaças em 
constante mudança e evolução.

VISUAIS SIMPLIFICADOS

quanam.brasil@quanam.com - http://www.quanam.com, whats app: +55 11 98465-2794


