
 

 
 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗМАМИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ С НОТO 
 

НОТО е софтуерна платформа от последно поколение предназначена за 
мониторинг в реално време на финансови и/или нефинансови трансакции. 

 

 

НОТО е основният продукт на българската компания НОТОЛИТИКС ООД, основана през 
2015 година. Целият професионален опит на основателите на компанията в областта на 
превенцията на измами е вложен в платформата и осигурява регулаторното 
съответствие с нормативната рамка и помага за контрол върху оперативния риск във 
финтех индустрията. Накратко - НОТО е продукт създаден от професионалисти за 
професионалисти. 

 

 

 

През 2019 година НОТО е обработил над 4 милиарда трансакции на своите 
потребители, компании като: Sumup, Icard, MyPos, Rappi, Kantox и много други компании 
предлагащи финансови услуги, които вече ни се довериха. 

 



 

 
 

 

НОТО има капацитет да идентифицира и предотвратява измами, за милисекунди, 
по множество платежни канали във физически обекти, онлайн и без географско 
ограничение на събитията, като: 

 

• Плащания с карти на банката или други 
електронни инструменти; 

• Трансакции на електронни терминали на банката 
без ограничения; 

• Банкови преводи без ограничение на платежния 
продукт и вида на ползваната  платежна система; 

• Операции извършени през алтернативни канали 
на финансовата институция (мобилно и web 
транзитиране); 

 

 

 

 

Какво отличава НОТО от останалите конкуренти решения на пазара: 

• НОТО генерира всички решения в реално време, в рамките на 20 милисекунди; 
• Потребителите на НОТО решават какъв да бъде изхода от проверката: цифров 

резултат изразяващ риска, който носи транзакцията, препоръка за отказ на 
плащането или и двете; 

• НОТО поддържа обработката на всякакви типове трансакции с уникални или 
унифицирани полета от данни без ограничение в техния брой; 

• Параметризацията е достъпна чрез графичен интерфейс и не изисква специални 
умения за програмиране; 

• НОТО може да изпълнява неограничен брой сценарии за различни типове измами 
и рисково поведение, определени и контролирани от потребителя, като дава 
възможност за бързи промени по тях; 

• НОТО предоставя пълното управление и организация на процеса на обработка на 
генерираните случаи на потребителя в обособен за това модул (с или без 
координираната намеса на ръководителя на отдела). Това може да включва както 
няколко екипа, така и различни процеси;  

• Добрата интеграция е единственото условие за използване на всички 
функционалности на продукта; 

• Като част от първоначалната интеграция НОТО предлага голям брой адаптирани, 
според бизнес модела на всеки клиент,  сценарии и политики за идентифициране 
и предотвратяване не измами; 

• Интеграцията на НОТО дава директен достъп до услугите на водещи компании като 
- Thomson- Reuters, EmailAge, Iovation и други; 

• НОТО може да бъде инсталирано във всеки частен облак или дейта център или 
използвано като външно хоствано решение; 

• Екипът на НОТО разполага с дългогодишен опит във внедряването и употребата 
на Anti Fraud и Anti Money Laundering решения; 

 

 



 

 
 

 

 

 

В началото на 2020 година НОТОЛИТИКС ООД и Сирма Бизнес Консултинг АД, 
подписаха партньорски договор за интегриране на НОТО във всички платежни 
продукти на компанията Сирма, като SCARDS (картова система), PayPortal 
(система за управление на плащания) и DIBA системата за управление на 
електронни канали. В допълнение двете компании работят за пре-интегриране на 
НОТО към основна банкова система Flexcube, която се внедрява от СирмаБК при 
множество клиенти в България и света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НОТО 
За повече информация се обърнете към нашите партньори от 

Сирма Бизнес Консултинг АД 

bd@sirmabc.com 

 

 


