Zema

ClearSale e Zema:
uma parceria de
sucesso para
combater golpes
online
O grupo Zema possui alguns ramos de atuação, como
consórcio ﬁnanceiro, varejo, seguradora e concessionária.
Indo além do físico, o e-commerce está ganhando muita
força e, por isso, o grupo buscou ferramentas que os
auxiliassem no digital, monitorando e garantindo a
segurança das plataformas para os clientes.

O DESAFIO

A S O LU ÇÃO

A Zema foi ameaçada, durante mais de 4 anos, por
uma página de Phishing criada por fraudadores. Nesse
tempo, tentaram diversas vezes realizar a derrubada
desta página, chegando até mesmo tentar através de
questões judiciais, mas não houve sucesso.

Por conta desse problema, resolveram conhecer o
ThreatX, solução de Threat Intelligence da ClearSale,
e usaram essa página como teste para avaliar a funcionalidade de nossa ferramenta. Em poucos dias
após o início da parceria, a página foi derrubada duas
vezes consecutivas, já que após a primeira tentativa
de sucesso, os fraudadores subiram novamente com
outra identiﬁcação, e houve novamente uma derrubada dessa segunda página.

Um problema de mais
de 4 anos foi resolvido
em poucos dias

2 páginas de Phishing
derrubadas
consecutivamente

Passamos a
perceber sua
credibilidade e o
quanto é útil, não só
para nós da Zema, mas
também para outros
clientes que a utilizam.

"O ThreatX nos auxilia muito porque antes
não tínhamos esse monitoramento de páginas falsas e de redes sociais até então.
A partir do momento que fechamos, experimentamos, e vimos a efetividade da ferramenta na prática, passamos a perceber
sua credibilidade e o quanto é útil, não só
para nós da Zema, mas também para
outros clientes que a utilizam. "

José Otávio
Gerente de T.I da Zema

A Zema preza muito pela sua reputação
e credibilidade de marca. Entre em contato
conosco e também garanta a segurança
da sua empresa!

ENTRE EM CONTATO

