FRISS Investigações
A ferramenta ideal para o gerenciamento de todas as investigações de fraude
Aprimore suas operações antifraude com um sistema principal
projetado especialmente para Unidade de Investigações.
Geração de dados estruturados e confidenciais para todos os sinistros marcados
Solução de gerenciamento de casos instantânea e de fácil utilização
Descubra padrões ocultos e determine rapidamente a melhor estratégia
Compartilhe Informações de fraude de forma segura com outras organizações
As investigações devem ser conduzidas sempre que possível, de modo suave e de
forma eficiente. Além disso, as informações devem ser facilmente acessíveis, bem
como você deve ser capaz de compartilhá-las com colegas e com fontes externas.
A diretoria necessita estar ciente das decisões e os casos devem ser encerrados antes
deles se transformarem em litígios. E cada caso é único. São inúmeros momentos de
contato que vão desde ligações telefônicas, envios de e-mails, até visitas e inspeções
in loco. Tudo isso se dá através do envolvimento de várias pessoas em diferentes
fases do caso.
Todas as informações precisam ser registradas de forma centralizada para que todos
os investigadores possam saber o status e acessar as informações mais recentes e,
ao mesmo tempo, ocorre registro de autoria que é atualizado automaticamente.
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Simplifique suas investigações de fraude
Aumente sua produtividade com a FRISS Investigações/Sindicância. Gerencie o volume
de trabalho, registre resultados e descubra as relações entre os arquivos. Beneficiese com plug-ins de fontes de dados externas. Tome as medidas adequadas e obtenha
relatórios de forma estruturada. O módulo de Gestão Integrada de Casos da FRISS é uma
ferramenta pronta para uso.

Benefícios:
Geração de caso suportado por fatos
Obtenção de visão global para cada caso

Experiência descomplicada
A FRISS Investigações/Sindicância segue o fluxo de seus processos diários. A plataforma SaaS
possui uma interface de usuário intuitiva para ajudá-lo a se concentrar em seu trabalho. O alto
nível de flexibilidade torna a solução apropriada para o gerenciamento de todos os tipos de fraude
e incidentes Invista seu tempo em pesquisa, ao invés de concentrar-se na inserção de dados.

Compartilhe Conhecimento Especializado
Compartilhar é cuidar. Seja mais eficaz nas suas investigações de fraude, compartilhando
informações e conhecimento com partes interessadas, tanto internas quanto externas. Não
perca de vista sua empresa e não se prenda aos dados, e-mails ou arquivos.

Pronto para uso
Integre a FRISS Investigações/Sindicância com qualquer core system, sistema de
gerenciamento de fraude ou use-o como sua solução central independente para investigações
especiais. Para estabelecer uma estratégia abrangente de detecção de fraude e mitigação de
risco, combine FRISS Investigações/Sindicância com a solução de detecção de fraude da FRISS.
A plataforma está pronta para uso e seu tempo de implementação é muito curto.

Verifique mais casos em menos tempo Total confidencialidade
Investigações estruturadas
e controladas

Ambiente Seguro com acesso
em camadas

Benefícios:
Inicia-se com um clique
Painel central e completo
Benefícios:
Compartilhe facilmente Informações autorizadas
Fique à frente dos esquemas de fraude em
evolução
Benefícios:
Integrações pré-concebidas
Implementações rápidas

Armazenamento digital centralizado
Visão geral e completa de todas as
informações relacionadas ao caso

Enriqueça suas investigações
Acesso integrado `as fontes de
dados externas
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