DIBUTE
S O F T W A R E
Obtenha os benefícios da solução de Auditoria, Prevenção de Fraudes Internas e
Gestão de Riscos.
A solução de Auditoria, Prevenção de Fraudes Internas e Gestão de Riscos, oferecida pela Dibute
Software, resolve alguns dos mais desaﬁadores requisitos das regulamentações atuais, sejam elas de
natureza legal ou de compliance. Os registros ininterruptos, feitos pela solução, das atividades dos
usuários ﬁnais ocorrem ao nível da aplicação (ao invés do nível de rede), permeando cada Plataforma,
desde o mainframe até a Web. Cada tela visualizada e cada tecla acionada pelos usuários é
registrada e analisada em tempo real, criando ao nível dos campos, trilhas de auditoria forense dos
acessos internos aos sistemas corporativos. Um poderoso motor de regras rastreia o padrão de
comportamento em tempo real, disparando alertas instantâneos quando da detecção de anomalias.
Isso permite aos Gestores de Segurança um imediato zoom sobre as suspeitas e visualmente
reproduzir, tela a tela, todas as ações relativas a eventos potencialmente perigosos.

Funcionalidade da Solução:
• Monitoração e registro das atividades dos usuários nas aplicações;
• Reprodução tela a tela das atividades dos usuários;
• Trilha de auditoria forense detalhada;
• Alertas em tempo real e análises pós-eventos;
• Implementação econômica e sem riscos;
• Modiﬁcações das condições contratuais.

Benefícios da Solução
• Reduz o risco operacional e as perdas por fraudes, detectando fraudes e outras atividades
suspeitas sem tempo real;
• Desencoraja possíveis fraudes por usuários, pelo fato de saberem que todas as suas ações estão
sendo registradas;
• Melhora a eﬁcácia da auditoria interna, alertando na detecção de comportamento suspeito.
• Aprimora o cumprimento das políticas de segurança corporativa, detectando falhas e exceções de
segurança.
• Melhora o cumprimento dos requisitos regulatórios governamentais, criando uma trilha de auditoria
completa de todas as atividades do usuário ﬁnal, incluindo consultas que, na maioria dos sistema,
não deixariam traços;
• Aumenta a produtividade e melhora a satisfação do cliente detectando, em tempo real, as
desacelerações e gargalos do processo;
• Implementação completamente não invasiva e livre de riscos.

Diferenciais
A solução de Auditoria, Prevenção de Fraudes Internas e Gestão de Riscos provê uma gestão de
detecção de fraudes mais compreensiva e efetiva, cobrindo uma vasta gama de funcionalidades,
desde a captura dos dados até ferramentas de investigação e análise. O monitoramento das redes
de transmissão entre os usuários ﬁnais e os servidores capacita a empresa capturar dados de
atividades de usuários internos e externos, incluindo consultas que sejam atípicas nos arquivos
operacionais.
O sistema de segurança da informação e gestão de eventos da solução consolida e analisa registros
de diferentes origens incluindo sistemas operacionais, camadas middleware, bancos de dados,
ferramentas e equipamentos de segurança.

Monitoramento
Tecnologia da Solução

A solução monitora a atividade do usuário em qualquer aplicação que utilize os seguintes protocolos:
• Protocolo de telas IBM Mainframe – 3270 sobre SNA, TCP/IP (TN3270) e Enterprise Extender;
• Protocolo de telas IBM Series – 5250 sobre SNA, TCP/IP (TN5250) e MPTN;
• Mensagens Cliente/Servidor – TCP/IP, MQ Series, MSMQ, IBM Mainframe SNA LU0 e LU6.2,
SMB;
• HTTP, HTTPS;
• VT100 e outras opções de VT;
• SSH;
• Arquivos de texto e binários, arquivos de log, tabela de bancos de dados, arquivos XML e CSV.
Quando a atividade do usuário é reconstruída a partir da transmissões de rede, a solução monitora essa
atividade, independente do sistema operacional do host (OS/390, VSE, VM, OS/400, etc.) ou monitor TP
(CICS, IMS/DC, TSO, etc.). O banco de dados usado pela aplicação também é transparente (DB2, IMS,
ADABAS, VSAM, etc).

A Plataforma Intellinx da Solução de Auditoria, Prevenção de Fraudes Internas e
Gestão de Riscos:

A solução de Auditoria, Prevenção de Fraudes Internas e Gestão de Riscos é baseada na plataforma
Intellinx, tecnologia patenteada da Bottomline Technologies Company. A plataforma é composta de
três principais elementos: “farejador” de redes e capturador de dados, motor analítico e centro de
investigação.

O “farejador” de redes e capturador de dados do Intellinx fornece um sistema de vigilância
multi-plataforma de primeira qualidade para uma visibilidade incomparável da atividade do usuário
ﬁnal das aplicações empresariais. A tecnologia grava as atividades de usuários ﬁnais internos e
externos que utilizam-se dos servidores da empresa, assim como servidores de comunicação
(mensagens SWIFT e ATM).
A tecnologia encripta os dados gravados e sinais digitais de forma que possam potencialmente e
servir como evidência forense nos tribunais.
O motor analítico fornece um modelo de dados altamente ﬂexível e adaptável que suporta cálculos
avançados e correlações em tempo real. Uma das características única do Intellinx é aplicar novas
regras de negócio aos dados desde sua instalação, o que se torna possível através da gravação e
arquivamento de todas as atividades dos usuários, quer sejam suspeitas ou não.
O Centro de Investigação Intellinx – CII é uma plataforma que fornece a estrutura completa de todas
as atividades do ciclo de investigação de uma fraude, Incluindo alertas e gestão do caso, pesquisas e
visualização repetida de telas de usuários no Google, workﬂow, relatórios e dashboards, análise de
links e relatórios de normas regulatórias.

Treinamento

Capacitação dos usuários para operação e autonomia plena.

Suporte

Diversas modalidades de suporte SLA. Atendimento conforme necessidade do negócio.

Intellinx - Todos os direitos reservados Produto da Bottomline Technologies Company.
A Dibute Software Ltda é distribuidora da plataforma Intellinx.
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