
 
  
 Mais que Auditoria 

 A Ameaça Interna – Os fatos:  
• Custo médio das fraudes - 5% dos lucros anuais 
• 78% das fraudes envolvem Empregados 
• 60% das fraudes são detectadas por denúncia ou acidente 
• Identificação de uma fraude demora média de 18 meses              (ACFE Survey)  

 

 A Oportunidade:  
As operações das Organizações apresentam riscos de fraudes cometidas por Colaboradores autorizados, que usam seus conhecimentos dos processos e sistemas para manipular ou divulgar informações confidenciais dos negócios, envolvendo manipulação de relatórios financeiros, desvios de bens, venda de dados confidenciais de Clientes, erros intencionais, etc. 
  A Legislação 
Cada vez mais, as regras impostas pelas leis ou pelos próprios segmentos de negócio impõem controle dos riscos e a transparência das operações, tais como: 
• Sarbanes-Oxley (SOX): protege Investidores e Mercado 
• HIPAA: protege a privacidade de informações de saúde 
• Basel II: regula atividades de Bancos e protege seus Clientes 
 
 A Solução 
O Intellinx, através de tecnologia patenteada, oferece visibilidade total da interação dos Usuários com as aplicações corporativas. Todas as telas operadas e os comandos acionados são registrados e analisados em tempo real. Através de regras específicas da Organização, o Intellinx detecta qualquer tipo de desvio ou ação suspeita e aciona as contramedidas aplicáveis: alertas à Auditoria, dispara de processos de barragem, etc. Gera indicadores significativos do negócio, como o padrão de comportamento de Usuários, oportunidades de melhoria dos processos, performance das aplicações, etc. Adicionalmente, todas as sessões podem ser reproduzidas, facilitando a investigação de eventos suspeitos ou mesmo auxiliando o help desk a resolver incidentes. 
 
 Como funciona o  
• Registra todas as telas acessadas, das informações digitadas e dos comandos acionados pelo Usuário; 
• Replay das telas e ações de cada Usuário, em operações que podem ser pesquisadas pelo conteúdo de cada campo das telas e 

por período. 
• Não é invasivo, ou seja, não interfere no software ou hardware do servidor, da rede ou das estações 
  Zero código, Zero impacto na performance!! 
• Algoritmos de reconhecimento de padrões, definidos segundo as necessidades da Organização. 
• Graphic Visualizer para mapear as entidades (campos, telas, fluxos) e elaborar as regras ou indicadores significativos. 
• Definição de regras para identificar em tempo real os possíveis desvios e gerar alertas imediatos. Ex.: realização de um tipo de 

consulta em volume/frequência incompatível com o processo normal. 
• Gravações das operações em arquivo histórico, permitindo que novas regras sejam aplicadas e ocorrências anteriores também 

sejam detectadas. 
• Repositório de definições de entidades (telas, campos e fluxos), de indicadores e de eventos de negócio, facilitando a criação e 

manutenção das regras através da ferramenta Point&Click. 
• Pode também reconhecer oportunidades da geração de novos negócios em tempo real. Além de poderosa ferramenta de 

Auditoria e Prevenção, o Intellinx permite à Organização o aproveitamento total da informação: transforma a Auditoria em 
conhecimento, em ações, em criação de valor e em mais resultados!! 

   

 

Get Proactive about Enterprise Fraud  

 

 



 
 Tecnologia  
• Com sua tecnologia patenteada, o Intellinx intercepta toda a comunicação das interações do Usuário com o Servidor / Mainframe / iSeries, mediante uma simples conexão com o switch. Esse método proporciona uma atividade totalmente externa, sem nenhum impacto no desempenho dos equipamentos e da rede.  
• Nenhum agente, software ou hardware, é instalado em nenhum ponto do sistema. Mais: nenhuma linha de código sequer é alterada. 
• Armazenamento dos registros em formato altamente compactado, otimizando o espaço necessário para o monitoramento, mesmo quando se tratar dezenas de milhares de usuários monitorados.  
• Além disso, os arquivos gerados são criptografados e assinados digitalmente, cumprindo assim mais uma exigência na preservação da privacidade das informações: só Auditores autorizados podem acessá-las. 
• Transação registrada como o Usuário a vê.  Pronto para Uso 
As características únicas do Intellinx representam a criação imediata da trilha de auditoria dos sistemas e processos, no momento de sua instalação. O registro começa a ser feito imediatamente, sem necessidade de customizações ou definições de eventos e regras de negócio. Com isso, todas as interações podem ser pesquisadas pelos seus campos e telas, permitindo sua reprodução a qualquer tempo. E, quando forem definidos, as regras e eventos podem ser aplicadas à base coletada, identificando eventuais ações que tenham sido operadas anteriormente, permitindo sua visualização e/ou geração de relatórios de ocorrências.  Alguns Benefícios 
As excelentes características do Intellinx geram como benefícios, entre outros: 
o Rapidez na Instalação – tipicamente, apenas algumas horas; 
o Risco zero: nenhum impacto nos processos envolvidos; 
o Rapidez no Desenvolvimento dos Sistemas: a auditoria deixa de impactar os custos e os prazos de entrada em produção; 
o Geração de Evidências completas e detalhadas, agilizando a recuperação de eventuais perdas; 
o Geração de Evidências de testes desde o desenvolvimento da Aplicação, apoiando o processo de certificação e compliance; 
o Gerenciamento da performance das aplicações (para evolução) e da performance humana (para treinamento); 
o Alterações / manutenções dos Sistemas automaticamente assimiladas, otimizando seu ciclo evolutivo; 
o Sistemas mais perfomantes, seguros, consistentes e permanentemente aderentes à regulamentação e ao negócio    
o Gestores e Investidores mais tranquilos quanto à sua responsabilidade pelos processos.   Por que                    ?   

Aplicações  Legadas 

 Até agora, as soluções de monitoramento eram aplicáveis apenas a certos “pacotes” de sistemas; o Intellinx monitora todas as aplicações, adquiridas ou desenvolvidas internamente, independente da linguagem de programação. E isso SEM ACRESCENTAR NENHUMA LINHA DE CÓDIGO! As aplicações antigas, desenvolvidas em época em que as regras não existiam, passam a ser auditadas imediatamente. Isso significa que desaparecem o custo, o prazo e o risco operacional de atualizar cada um dos programas envolvidos, o que demandaria a alocação de recursos humanos caros e valiosos. 
 

Monitoramento em  Tempo Real 

 Outras soluções, quando existentes, analisam uma visão estática da base de dados e das alterações realizadas, o Intellinx rastreia as atividades no momento em que acontecem: visão mais completa, rápida, inteligente e atualizada. Isso significa que mesmo as operações que não deixam vestígios são analisadas, como as consultas que podem ser usadas em esquemas de fraude. 
 

Totalmente   Confiável 

 Por não estar ligado ao código dos sistemas, o Intellinx sempre irá monitorar todas as atividades. Não raro, mesmo sistemas com log de auditoria passam a incluir programas para resolver problemas pontuais (quebra-galhos) que não têm a mesma auditoria. E esses programas, muitas vezes, permanecem no sistema, sem a adequação necessária. Além disso, a base do Intellinx não permite o acesso por parte de pessoas não autorizadas, o que garante a integridade e confiabilidade de seus registros.  
 

Implementação Fácil 
 Outras soluções, quando existentes, demandam ajustes e modificações caras e demoradas. O Intellinx é uma solução com grande valor out-of-the-box, sem customizações, ajustes, reconfiguração de sistemas ou equipamentos ou software adicional. Simplesmente conecte o Intellinx à rede, defina (ou não) os eventos de negócio e... veja os resultados!! 
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