Designação do projeto | Financial Crime HUB
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-037945
Objetivo principal | Restruturação e redefinição da linha de produtos da Feedzai
Região de intervenção | CENTRO
Entidade beneficiária | Feedzai – Consultadoria e Inovação Tecnológica, S.A.
Data de aprovação | 2019-06-24
Data de início | 2018-07-01
Data de conclusão | 2020-12-31
Custo total elegível | 11.056.864,67€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 6.335.437,77€
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos
Este projeto representa o investimento basilar a ser realizado em termos de criação de produto e tecnologia da Feedzai.
É o maior empreendimento realizado pela Feedzai em termos de plataforma tecnológica e de produto desde o seu
início.
Este projeto inclui as seguintes atividades principais:


Implementação de uma plataforma base que permita ter uma visão completa e total, em tempo real, de toda e
qualquer tipo de interação financeira ou não financeira pelos canais de uma organização, de todos os fluxos
de dados relacionados com essas interações, assim como a possibilidade de os correlacionar e detetar
anomalias indicativas da possibilidade da ocorrência de fraude ou ataques correspondentes;



Desenvolvimento de um produto vertical para deteção de fraude financeira no topo da plataforma CrimeHUB
que permita detetar fraude nos principais casos de uso e linhas de negócio em operação em instituições
financeiras emitentes;



Desenvolvimento de um produto vertical para deteção de fraude financeira que permita detetar fraude nos
principais casos de uso e linhas de negócio em operação em instituições financeiras adquirentes;



Desenvolvimento de um produto vertical para deteção de fraude em seguradoras, em particular fraude em
processos de subscrição de apólices e ativação de seguros.

O projeto Financial Crime HUB permitirá expandir a área de atuação da Feedzai para um mercado adjacente, similar
ao seu mercado principal, que não se encontra, atualmente, bem servido. Os produtos a desenvolver no âmbito deste
projeto correspondem a uma oferta de software para o mercado mundial.
De forma a concretizar os objetivos do projeto, serão realizadas as seguintes atividades:


Especificação de requisitos, implementação e validação dos quatro produtos a desenvolver (1 – Crime HUB; 2
– Produto Issuing; 3 – Produto Acquiring; 4 – Produto Insurance);



Divulgação dos resultados;



Gestão global

