
Uma solução completa criada para lidar com problemas 
de chargeback rapidamente e colocar os comerciantes de 
volta nos trilhos

Solução para automação da Chargeback Management
Accertify Chargeback Management capacita sua empresa com as ferramentas de produtividade, flexibilidade de plataformas e elaboração de relatórios 
necessárias para simplificar o processo de reapresentação de chargebacks, aumentar reversões e elevar o fluxo de caixa.

Utilizando Accertify Chargeback Management, a sua empresa pode atender aos requisitos de chargeback da maioria das marcas e processadores 
de pagamentos, simplificar processos, aumentar a eficiência e alcançar grandes resultados. Clientes que utilizam Accertify Chargeback Management 
conseguiram reduzir à metade o número total de etapas do processo e aumentaram os ganhos de chargebacks em até 60%.

A solução da Accertify ajuda a elevar o fluxo de caixa e a reduzir despesas
Accertify Chargeback Management capacita os clientes com as ferramentas de produtividade, flexibilidade de plataformas e elaboração de relatórios 
necessárias para simplificar o processo de reapresentação de chargebacks, aumentar reversões e elevar o fluxo de caixa. Um “assistente” de documentos 
identifica toda a documentação de suporte exigida para reapresentação por código de motivo da marca de pagamento, e um processador totalmente 
integrado atende aos requisitos de formatação, incluindo os formatos tif, jpeg e pdf. O fluxo de trabalho automatizado permite a pré-instalação de 
documentos de suporte padrão, como termos e condições e políticas de cancelamento e devolução. A solução mantém o histórico dos trabalhos 
para minimizar respostas repetidas e eliminar esforços manuais. Uma ferramenta intuitiva de copiar/colar facilita o trabalho de adicionar qualquer 
documentação necessária. Links para transportadoras automatizam a obtenção de comprovante de entrega e visualização da assinatura. Com este amplo 
conjunto de recursos e automações, sua empresa pode lidar com chargebacks com facilidade e rapidamente aumentar o fluxo de caixa.

Cobertura completa para o processamento de chargebacks Mantenha a conformidade 
com requisitos
Accertify Chargeback Management atende a 
todos os requisitos de processadores e marcas de 
pagamento para o recebimento, gestão e resposta 
a chargebacks.

Automatize o fluxo de 
trabalho
O fluxo de trabalho integrado do Accertify 
Chargeback Management melhora as operações 
ao automatizar rotinas e processos de gestão que 
consomem tempo.

Visibilidade com relatórios
Ferramentas integradas de dados e relatórios 
fazem com que seja fácil e rápido gerar relatórios 
e monitorar tendências de chargeback, colocando 
você no controle do processo.

CANAIS

CHARGEBACK MANAGEMENT

Accertify Chargeback Management elimina o s problemas da gestão de chargebacks, 
aumentando a e ficiência, reduzindo esforços manuais e elevando a r ecuperação de r eceita.
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A Accertify Inc., uma subsidiária integral da American Express, é líder no fornecimento de soluções na prevenção de fraudes, gerenciamento de chargebacks e gateway de pagamentos para clientes 
que atuam no comércio em diversos setores, no mundo inteiro. O conjunto de produtos e serviços da Accertify ajuda empresas de comércio eletrônico a expandir seus negócios ao reduzir o custo 
total de fraudes, simplificar processos de negócios e, em última instância, aumentar a receita. Para completar essas soluções, a Accertify também oferece aos clientes o melhor portfólio do setor, com 
serviços profissionais, de suporte e gerenciados, que capacitam empresas a se concentrarem no crescimento de seus negócios, e não na tecnologia de seus sistemas de comércio eletrônico. Para 
obter mais informações, visite www.accertify.com. 

Sede mundial da Accertify nos EUA 
2 Pierce Place, Suite 900 
Itasca, IIlinois 60143 
Escritório: 630 735 4400 
Ligação gratuita: 844 482 0906 
Fax: 800 231 4915 
info@accertify.com 

Accertify Europa, Oriente Médio e África 
1st Floor Belgrave House 
76 Buckingham Palace Rd.  
Londres, SW1W 9AX UK  
Escritório:+44 20 3684 7019 
Ligação gratuita (UK): 080 0587 2045 
emea@accertify.com

Accertify América Latina 
Tecnoparque, Eje 5 Norte 990. Edificio C 2do Piso  
Azcapotzalco, Mexico City, C.P.  02230 
Fone: + 52 55 5209 7472 
info@accertify.com

Accertify Ásia-Pacífico 
12 Shelley Street - 9th Level 
Sydney, NSW 2000  
Ligação gratuita: 1800 656 984 
japa@accertify.com

Recursos
Requisitos de processador e marca de cartão 
integrados

• Controle do ciclo de vida útil da disputa e 
da transação

• Gestão de requisitos de redes integradas 
de pagamentos

• Recursos de reapresentação automatizados 
e personalizáveis

Repositório de dados e relatórios

• Relatórios seguros em tempo real com 
base na web

• Flexibilidade de relatórios do modo ad-hoc
• Integração a serviço de comprovação de 

entrega

Certificações

• Certificado PCI-DSS nível 1

• Certificado ISO/IEC 27001

• Certificado SSAE 16 para Provedores de 
Data Center

• Registro no Safe Harbor da UE

Processos de fluxo de trabalho e 
gerenciamento

• Suporte global a idioma e moeda
• Estrutura automatizada de fila baseada em 

regras
• Painel de supervisão dinâmico
• Processo de treinamento e controle de 

qualidade
• Extensa funcionalidade de copiar/colar
• Documentos de suporte pré-instalados
• Modelos personalizados (detalhes de 

reapresentação e de compra)
• Incorpora todos os documentos de suporte 

em um documento mestre
• Converte documentos conforme a 

necessidade (.pdf ou .tif)
• Recursos de fax integrados incluindo 

marcação de fax de entrada

Serviços e recursos disponíveis

• Accertify® Fraud Management
• Accertify® Payment Gateway
• Accertify® Managed Services
• Accertify® Professional Services

ACCERTIFY® CHARGEBACK MANAGEMENT

Solução de chargeback oferece todas as ferramentas 
certas para o sucesso
Accertify Chargeback Management oferece recursos robustos para comércios no mundo inteiro. 
A Plataforma de gerenciamento de dados Interceptas® da Accertify, que é subjacente a ele, é uma 
arquitetura global com suporte para diversos idiomas e moedas. A solução pode ser implantada 
como uma implementação independente ou pode ser totalmente integrada a outras ofertas. Esta 
integração significa que a mesma interface do usuário intuitiva pode simplificar o trabalho entre 
diferentes funções. Além disso, os clientes podem alavancar valiosos dados de chargebacks para 
elevar a precisão da detecção de fraudes e reduzir o custo total de pagamentos aceitos. Outras 
funcionalidades incluem:

• Atualizações dinâmicas de sistema. Accertify Chargeback Management incorpora 
as atualizações dos grandes processadores de pagamentos e provedores de marcas 
de pagamento para otimizar nossa plataforma e promover a precisão e a eficiência na 
reapresentação. Isso acaba por reduzir o volume das tarefas de monitoramento dos vastos 
requisitos de marcas de pagamento e traz maior sucesso com reversões.

• Gerenciamento poderoso de fluxo de trabalho. Nossa solução fornece amplos 
recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho, desde o roteamento dinâmico baseado em 
habilidade até um recurso único de captura de documentos que elimina a necessidade de 
upload de múltiplas capturas de tela e reduz o uso de papel.

• Modelos opcionais de implantação. Accertify Chargeback Management pode ser 
usado como uma solução hospedada, uma solução totalmente gerenciada ou um modelo 
híbrido. Quando implementado como SaaS (software como serviço), a Accertify fornece 
uma infraestrutura global com certificação ISO 27001 e atua como provedor de data center 
com certificação SSAE 16, para proporcionar um processamento de chargebacks confiável e 
dimensionável.

• Possibilita transações seguras de chargeback. Dados sigilosos de cartões de crédito 
são armazenados em uma rede com certificação PCI DSS nível 1.

Aproveite a vantagem Accertify com serviços de classe 
mundial
A Accertify possibilita que você se concentre menos na tecnologia e mais em atingir o sucesso nos 
negócios. 

• Accertify® Professional Services. Nós maximizamos décadas de experiência conjunta em 
uma ampla gama de setores para maximizar os resultados e o retorno do investimento dos 
clientes.

• Accertify® Managed Services. Os experientes especialistas em prevenção de fraudes e 
chargeback da Accertify alcançam ótimos resultados sem a necessidade de gastos adicionais.

• Accertify® Support Services. Uma equipe de suporte global altamente treinada garante 
que os problemas sejam resolvidos rapidamente para que você possa se concentrar em seus 

negócios, não na tecnologia por trás deles.
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