PayStorm 3DS2
Autenticação do titular do cartão sem contato
para pagamentos de comércio eletrônico CNP
Os titulares de cartão esperam pagamentos rápidos e
sem interrupções e procuram a melhor conveniência e
facilidade em sua experiência de compra. Emissores,
comerciantes e PSPs, portanto, precisam encontrar o
equilíbrio certo entre fornecer uma experiência positiva ao
cliente e reduzindo a fraude online. Ter uma estratégia de
autenticação forte é a chave para atingir esse equilíbrio
com eficácia.
3-D Secure 2 (3DS2) oferece autenticação inteligente
do titular do cartão durante os pagamentos online
CNP e oferece suporte a e-commerce e m-commerce,
incluindo transações baseadas em aplicativos em
todos os dispositivos. 3DS2 foi projetado para fornecer
uma experiência de pagamento segura e sem fricção,
permitindo a conformidade com as mais recentes
exigências mundiais, incluindo a autenticação forte do
cliente (SCA) introduzida pelo PSD2.
PayStorm 3DS2 oferece suporte à isenção de autenticação forte do cliente (SCA) baseada em TRA,
aproveitando a rica troca de dados entre o comerciante e o emissor (3DS2 coleta de 10x mais dados que
3DS1). Ao habilitar a isenção de SCA e os fluxos sem fricção, os Emissores, Adquirentes e Comerciantes
se beneficiam de taxas de conversão maiores e taxas de autorização mais altas, ao mesmo tempo que
oferecem uma experiência de compra segura e amigável ao cliente.

Benefícios entregues pelo 3DS2
•
•
•
•
•
•
•

Mais conversões de vendas com menos perdas
Segurança mais forte e redução de fraude
Melhor experiência do cliente, check-out mais rápido e fluxos sem fricção
Taxas de autorização mais altas e menos falsos positivos
Experiência do usuário consistente em todos os dispositivos (web, tablet, celular, no aplicativo)
Conformidade SCA e tratamento de isenção SCA
Facilita uma troca rica de dados para melhores decisões e menos desafios

Um lugar único para todas as suas necessidades 3DS2
PayStorm Access Control Server (ACS) 2.xe 3DS Server 2.x são as versões mais recentes dos
pacotes de software 3-D Secure (3DS2) desenvolvidos pela TAS. Ambas as soluções suportam o protocolo
EMVco mais recente e permitem que os emissores e adquirentes personalizem totalmente a autenticação
do titular do cartão.

PayStorm ACS para emissores
A solução 3DS ACS da TAS foi projetada com base no mais recente protocolo EMVCo e é certificada pelas
redes de pagamento. O 3DS2 ACS permite que emissores, PSPs, processadores e gerentes de programa
ofereçam aos seus clientes uma experiência de compra online segura e sem fricção.

O pacote de emissão inclui:

Principais benefícios para os emissores

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Processamento de solicitação de
autenticação do Directory Server (DS)
Inscrição de titulares de cartão
Autenticação forte do cliente (SCA) - fluxos
de desafio e sem fricção
Autenticação baseada em risco (RBA) para
isenção de SCA
Autenticação de não pagamento
Autenticação OOB / desacoplada
SMS OTP
Suporte para fallback para diferentes fluxos
de autenticação
Whitelisting
Novo indicador 3DS solicitante iniciado (3RI)

•

•
•
•
•
•

•

Reduz o fricção e aumenta as taxas de
conversão
Troca de dados mais rica e mecanismo de
pontuação avançado ajudam a reduzir a
fraude e construir modelos de risco precisos
Otimiza a UX em todos os canais (HTML e
aplicativos móveis)
Fornece níveis de segurança mais altos para
os titulares do cartão
Reduz falsos positivos e clientes insatisfeitos
Menos estornos e menores esforços de
back-office
Dados mais ricos para alavancar (venda
incrementada ou proposições direcionadas
aos titulares do cartão)
Permite fácil conformidade com os mandatos
de autenticação, como SCA sob PSD2

Servidor PayStorm 3DS para adquirentes
A solução 3DS Server da TAS foi projetada com base no mais recente protocolo EMVCo e é certificada
pelas redes de pagamento. O servidor 3DS capacita adquirentes, PSPs, processadores, gateways, ISOs e
comerciantes em sua autenticação de cliente online, permitindo-lhes aumentar as vendas, reduzir riscos e
custos e manter os clientes satisfeitos.

O pacote de aquisição inclui:
•
•
•
•
•
•

O 3DS Server + 3DS SDK
Integração simples com lojas da web, aplicativos móveis e carteiras, por meio de APIs abertas
SDK para Android e iOS para implementação de aplicativo móvel solicitante
Fluxos de transação sem fricção e desafio
Suporte para todos os tipos de transações de comércio eletrônico, incluindo pagamentos
recorrentes, parcelamentos, etc.
Gestão de múltiplas instituições adquirentes em um 3DS

Principais benefícios para adquirentes e PSP
•
•
•

•

•

Maior segurança, menores taxas de fraude
Abandono de carrinho menor, taxas de
conversão mais altas
Custos reduzidos, pois protege o
adquirente / PSP de estornos relacionados
com fraude
Permite fácil conformidade com os
mandatos de autenticação, como SCA sob
PSD2
3DS v 2.2 permite que os adquirentes
ofereçam aos comerciantes a solicitação de
isenções

Principais benefícios para comerciantes
•
•

•

•

Reduz o fricção e aumenta a conversão
3DS2 demonstrou acelerar o processo
de compra com uma redução de 85% no
tempo de checkout e de 70% no abandono
do carrinho. Fonte: Visa
Ao contrário de 3DS1, 3DS2 pode
ser usado para configurar transações
iniciadas pelo comerciante (útil para
permitir pagamentos recorrentes, como
assinaturas)
Taxas de autorização mais altas - as taxas
de aprovação são 10 a 11% maiores em
mercados onde 3DS2 é usado

PayStorm 3DS2 para autenticação mais inteligente do cliente
Soluções que combinam o poder da tecnologia avançada com os padrões mais recentes da EMVCo e
mais de 35 anos de experiência em pagamentos para construir uma experiência de compra melhor e mais
segura para seus clientes:
•
•
•
•
•
•

Módulo RBA integrado com mecanismo de regras configuráveis para cumprir os requisitos PSD2 TRA
para oferecer suporte à isenção de SCA
Módulo opcional integrado baseado em AI / ML (Payment Intelligence) que analisa o comportamento
do titular do cartão para prevenção de fraudes e insights de marketing
Processamento completo de microsserviços para construir uma experiência avançada do cliente
Modelo de licenciamento flexível
Conformidade com as especificações mais recentes do EMVCo 3DS e garantia de compatibilidade
com versões anteriores
Facilidade de integração, configuração e manutenção - pacotes flexíveis

Flexibilidade e escolha
Soluções PayStorm 3DS2 integre-se facilmente com sua infraestrutura de pagamento existente por meio
de APIs com licença local, SaaS ou opções de entrega de nuvem híbrida disponíveis. A entrega de SaaS é
gerenciada por meio de nossos centros de dados da TAS Group.
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