
Instale o ACS e evolua para um Gateway de autenticações



DICIONÁRIO



STRONG CUSTOMER
AUTHENTICATION

A Autenticação Forte do Cliente é um requisito da
diretiva PSD2 – Payments Services Directive,
aprovada pelo par Europeu em 2015. Seu objetivo é
garantir lamentoa integridade e a autenticidade das
transações eletrônicas.

O requisito exige que os pagamentos eletrônicos
sejam autenticados por múltiplos fatores de
autenticação.

Este requisito passou a ser obrigatório no território
europeu a partir de 14 de setembro de 2019. A
implantação foram da Comunidade Europeia ainda
não é obrigatória.



ALGUNS CASOS DE USO DA 
AUTENTICAÇÃO

• Compras pela Internet

• Acesso aos serviços financeiros

• Provisionamento de tokens EMV

• Alteração de dados pessoais sensíveis

• Onboarding Online



VINCULAÇÃO DINÂMICA

• Em casos de autenticação de uma transação, é gerado 
um código dinâmico único de autenticação, que trafegará 
na mensagem de autorização. 

• Este código de autenticação poderá ou não ser 
comunicado ao cliente.



QUANDO O SCA NÃO É 
NECESSÁRIO

v Pagamentos de baixo valor

v Transações recorrentes

v Transações de beneficiários confiáveis (White List)

v Baixo de risco de uma transação (Risk Analysis)



A PROPOSTA
Licenciamento on premisses de uma plataforma de Access Control Server,  

apta a operar em ambiente virtualizado

Gestão de Chaves e Certificados

HSM

HSM



COMPONENTES DA SOLUÇÃO

Gestão de Chaves e Certificados

Plataforma de Access Control Server
Desenvolvida pela Ecoscard

Certificações

• EMVCO
• ELO
• VISA

Diferenciais:
• Escalável
• Integração rápida e sem esforço
• Ambiente virtualizado
• Suporte Nacional

Plataforma de Gestão de Chaves e Certificados

VCVM-100
Desenvolvida pela Fornetix

Certificação

• FIPS- 140-2 para ambiente virtualizado
Diferenciais:

• Escalável
• Suporta mais de 125 mil chaves
• Permite até 5 conexões KMIP
• Suporte à virtualização sem limites por conexão
• Suporte Nacional
• Integração com HSM por PKCS #11 e KMIP
• Suporte à monitoração CEF e SIEM



O ECOS-ACS é um sistema projetado para emissores de cartões e 
provedores de serviços. 

Com o novo protocolo EMV 3DS, muitos emissores precisam se adaptar 
rapidamente, o que pode provocar atrasos e elevados custos financeiros.

Mas o ECOS-ACS veio para descomplicar.

A solução já suporta as duas versões do protocolo (3DS v1 e EMV 3DS) no 
mesmo aplicativo.

O processo de integração é muito simples e requer pouco conhecimento 
técnico sobre o protocolo para a implementação.

SIMPLES E RÁPIDO PARA OPERAR



• Multi-Emissor
• Escalável
• Integração rápida e sem esforço
• Fácil integração com motores de risco
• Mais praticidade de implementação. 
• Menor custo técnico e operacional
• Integração ao ambiente do cliente
• Setup por bandeira
• Uso de máquinas virtuais
• Melhor preço do mercado
• Suporte Nacional

CARACTERÍSTICAS



• Geração de relatórios, facilitando o monitoramento
operacional e gerenciamento de desafios

• Estatística das transações autenticadas com 
sucesso, falha na autenticação, cadastramentos.

• Dados individuais das transações de autenticação

RELATÓRIOS



REQUISITOS
MÍNIMOS

• Processador Arquitetura x64

• 16 Gb de memória

• Windows Server 12 ou superior

• Windows 10

• Mínimo de 500 Gb de disco

• HSM com interface PKCS #11

• Adicional - .NET framework 3.5, 4.5 e IIS



CERTIFICAÇÕES



ESCOPO DO LICENCIAMENTO

ECOS - ACS

1 instância em desenvolvimento 
1 instância em homologação e 
2 instâncias em produção (*)

VAULTCORE VCV-100

1 instância em homologação e 
2 instâncias em produção (*) (**)

MODALIDADE
Aluguel mensal

Sem limites de transações
Contrato mínimo de 36 meses

(*) Licenças adicionais podem ser contratadas, 
de acordo com a necessidade

(**) Contém até 5 conexões KMIP (5 instancias 
VM managers, sem limitações de VMs)



DIFERENCIAIS

• Instalação on premisses e software integrado à 
infraestrutura do cliente

• Custos por licença e não por volume de autenticações
• Potencial de crescimento para múltiplos casos de uso
• Aproveitamento dos investimentos em cada etapa


