
À medida que as fraudes evoluem, é preciso ter uma nova 
abordagem para a segurança
Os criminosos sempre migram para o lado mais fraco. À medida que 
os criminosos ficam mais inteligentes, os dispositivos para clonagem 
ficam menores e mais difíceis de derrotar, e os prejuízos em dinheiro 
só aumentam. No entanto, a reputação da sua marca e a fidelidade 
dos seus clientes não têm preço. A Skimming Protection Solution 
(SPS) da NCR é uma solução de segurança anticlonagem integrada e 
escalável que ajuda a reduzir os riscos e a proteger a sua rede de caixas 
eletrônicos contras as mais atuais formas de ataque. Hoje e amanhã.

•	 Tranquilidade	em	relação	à	interrupção	ou	obstrução	ativa
A interrupção, ou obstrução, tranquiliza em dois aspectos. A SPS 
da NCR utiliza diversos obstruidores que geram não apenas um, 
mas vários conjuntos de ruídos aleatórios independentes e que 
se alteram constantemente, que tornam praticamente impossível 
para o criminoso isolar os dados do cartão. O mais importante é 
que o monitoramento do estado da condição da NCR garante que 
a funcionalidade de interrupção esteja em operação a qualquer 
momento.

•	 A	inteligência	em	tempo	real	e	a	capacidade	de	controle	
otimizam a disponibilidade
A detecção em tempo real da presença de um dispositivo fraudulento 
no caixa eletrônico significa que é possível controlar a sua resposta a 
um ataque potencial mesmo antes que ele ocorra. Por exemplo, com 
a SPS da NCR, se um dispositivo fraudulento for detectado, pode-se 
tomar providências antes que algum cartão fique comprometido.  
Com as configurações recomendadas, porém passíveis de configuração 
de acordo com o ambiente exclusivo do cliente, os alertas são 
gerenciados pelo seu aplicativo através de XFS ou por SNMP  
através do seu sistema de gerenciamento. 

Não há necessidade para se apressar em interromper o serviço do 
caixa eletrônico se houver a suspeita de um ataque. Saber que o 
recurso de obstrução, ou interrupção, está em operação significa  
que os titulares dos cartões estão protegidos. Há tempo para avaliar  
a situação e reagir se for apropriado, sem afetar a disponibilidade  
e a conveniência para o cliente. 
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NCR Skimming Protection Solution

Você gostaria de combater a clonagem 
de cartões nos caixas eletrônicos?

Para saber mais informações, acesse www.ncr.com  

ou envie um e-mail para financial@ncr.com.



Principais recursos
Anticlonagem

•	 Geradores	múltiplos	de	ruído	aleatório

•	 Novas	metas	de	design	atinge	a	obstrução	no	ponto	

potencial de compromisso

Detecção	e	alertas

•	 Para	caixas	eletrônicos	SelfServTM da NCR com 

leitores motorizados de cartão, a detecção é uma 

opção na instalação ou como uma atualização.  

Para os leitores de cartão DIP SelfServ, a detecção 

está disponível como recurso principal.

•	 As	considerações	de	software	incluem	opções	de	

SNMP e XFS

•	 Enfocado	na	via	da	faixa	magnética,	detecta	os	

menores dispositivos para clonagem

Autoproteção

•	 Diagnósticos	integrados	e	estado	da	condição

Configurabilidade

•	 Configurações	recomendadas;	pode	também	 

ser reconfigurado ou adaptado para abordar  

um ambiente singular ou futuras ameaças 

Escalabilidade

•	 Arquitetura	de	barramento	expansível	padrão	no	

setor significa resposta mais ágil às novas ameaças  

e ciclos menores de desenvolvimento e certificação

•	 Arquitetura	FPGA	–	o	hardware	pode	ser	

reposicionado através de software para fazer  

o download
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•	 Proteção	definida	contras	os	aparelhos	de	clonagem	 
mais atualizados
A SPS da NCR possui um novo design do engaste que enfoca na 
obstrução e detecção na via real dos dados do cartão na faixa 
magnética, ou seja, até mesmos os menores dispositivos para 
clonagem podem ser minados.

•	 Níveis	singulares	de	autodefesa	para	superar	 
em	inteligência	as	ameaças	potenciais
A proteção embutida significa que a SPS da NCR tem defesa 
contra as tentativas de adulterar ou desativar a funcionalidade 
anticlonagem. Isso inclui sensores capazes de detectar as tentativas 
de perfurar o painel de comandos próximo da área do leitor de 
cartões.

•	 Projetada	para	proteção	dos	investimentos	e	tempos	 
de resposta rápidos aos novos ataques
Com a nossa perspectiva global singular em relação ao crime em 
caixas eletrônicos, a NCR entende que o crime continua a evoluir 
e que toda solução anticlonagem deve ser rapidamente adaptável 
para minimizar a exposição às novas ameaças. A SPS da NCR 
consegue realizar isso de três maneiras:

o A SPS da NCR possui uma arquitetura de barramento 
expansível padrão no setor que permite que novos sensores 
ou dispositivos de alarmes sejam adicionados no futuro 
para proteger contra os novos tipos de ataque, sem 
precisar substituir o módulo da SPS. Isso significa respostas 
mais ágeis às novas ameaças e uma redução nos ciclos de 
desenvolvimento e certificação.

o A arquitetura da SPS da NCR é totalmente configurável. 
Embora as configurações recomendadas possam ser 
usadas, elas também podem ser reconfiguradas de acordo 
com o ambiente exclusivo do cliente ou adaptadas para 
abordar novas ameaças à medida que surgirem. Exemplos 
de configurações padrão incluem tempo de espera da 
transação ou o período de tempo em que a funcionalidade 
de obstrução atua após a detecção de  
um dispositivo de clonagem.

o A SPS da NCR é elaborada com hardware programável 
utilizando	a	arquitetura	Field	Programmable	Gateway	
Array	(FPGA)	e	software	para	fazer	o	download.	Isso	
quer dizer, por exemplo, que o obstruidor pode ser 
reposicionado para combater novas formas de ataque  
com um sinal de obstrução novo ou mais sofisticado. 

A NCR aprimora de maneira contínua os produtos à medida que novas tecnologias e componentes ficam disponíveis. Portanto, a NCR se reserva o direito de alterar as especificações sem 
aviso prévio.

Todos os recursos, funções e operações descritos neste documento podem não ser comercializados pela NCR em todos os locais do mundo. Consulte seu representante NCR ou o escritório  
da NCR para obter as informações mais atualizadas.

NCR é uma marca comercial registrada ou marca comercial da NCR Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Todos os nomes de marcas e produtos mencionados neste documento 
são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou marcas de serviço de seus respectivos responsáveis.
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Por que a NCR? 
Com mais de 125 anos de experiência 
e conhecimento, a NCR é um 
fornecedor global líder de pagamentos, 
soluções em serviços assistidos e de 
auto-atendimento. A NCR tem sido 
fabricante número um global de ATM 
durante mais de 22 anos consecutivos. 
Ajudamos nossos clientes no mundo 
inteiro a melhorar suas interações com 
os clientes, implementar mudanças 
rápida e proativamente, e transformar 
seus negócios tornando-os líderes e 
agentes de mudança. Podemos ajudar 
também a você.


