
Depois de completar o processo de screening de clientes e terceiros, as organizações precisam resolver 

potenciais combinações e gravar suas decisões. Revisar e verificar é parte essencial para manter o trabalho 

em conformidade, mas tomar a decisão e manter seu registro muitas vezes é incomodo e ineficiente. Ter 

uma solução com um fluxo de trabalho que automaticamente grava os passos tomados para due diligence,  

transforma o processo mais direto e eficiente.

Descartes Visual Compliance™Compliance Manager Workflow ajuda a organizar e melhorar a eficiência 

de seu processo através de nossas ferramentas que facilmente resolvem as combinações, gerenciam as re-

visões, criam reportes de audição,  mantém um histórico de auditoria e muito mais. É uma solução simples 

de se utilizar, que aumenta a visibilidade e agiliza programas de compliance. A solução também mantém 

um histórico de atividades de screening e verificação. Isso inclui detalhes como quando o screening foi fei-

to, quem o fez, quais termos de pesquisa foram utilizados e o racional feito para as decisões de potenciais 

combinações. As anotações integradas eliminam a necessidade de arquivos impressos e facilmente extra-

viados. Os dashboards mostram a revisão do screening, ou seja,  resultados que precisam ser endereçados 

para toda organização.

Construído com base nas necessidades dos gerenciadores de compliance, Descartes Compliance Manager 

Workflow traz agilidade e melhora a consistência de todo processo. A solução funciona como uma central 

de controle, a qual o departamento de compliance pode assumir o controle de seu programa e contribui 

para segurança de potenciais demandas para que elas sejam direcionadas em tempo hábil. Fornece a vi-

gilância e relatório de métricas necessários permitindo que os gerentes de compliance possam facilmente 

trabalhar em todas as atividades de screening.

Informações sobre o produto

Descartes Visual Compliance
Compliance Manager Workflow

Melhore a eficiência do processo de screening de parte denegada



• Um dashboard eficiente com a visão de todas as atividades de 

screening da organização

• Um processo para limpar, executar, e escalar alertas de 

atividades de screening

• Gravação de histórico automático que fornece detalhes 

essenciais para prova de Due Diligence

• A possibilidade de incluir documentos para tomada de decisão 

• Com um simples clique no mouse é feita uma atualização em 

massa do status

• Uma extensão de opções de relatório para ajudar a melhorar a 

visibilidade das atividades de compliance

• Gerenciamento de whitelists, hot words e inclusões/blacklists

• Aumento da visibilidade para supervisão de todas 

as atividades de screening

• Garantir a consistência colocando todos da 

organização na mesma página, e utilizando o 

mesmo processo de fluxo de trabalho

• Redução do risco de perder ou extraviar documentos 

e/ou arquivos relacionados a tomada de decisões

• Ganhar agilidade permitindo que o time de 

compliance tenha foco nas prioridades que 

correspondem com resultados do negócio.

Descartes Compliance Manager Workflow 

trabalha de mãos dadas com com as 

soluções  Descartes Visual Compliance 

Restricted Party Screening para garantir um 

hub central de compliance, permitindo que 

os usuários gravem de forma automática 

suas atividades de screening.

Características da Solução Benefícios
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Descartes Compliance Manager Workflow fornece: A solução também pode te ajudar em:

Administre as ações de exportação, do comércio e as informações da Agência de 
Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) com a solução Descartes Visual 
Compliance Restricted Party Screening.


