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INTRODUCTIE
Met Buckaroo Shield haal je een complete anti-fraude oplossing in huis, 
die voor alle typen betaalmethoden ingezet kan worden. Shield bied je een 
uitgebreid aanbod aan anti-fraude instellingen, om mogelijke frauduleuze 
transacties te voorkomen. Buckaroo Shield Premium biedt aanvullend nog 
een paar unieke anti-fraude features, waardoor deze module ook heel goed is 
in te zetten bij veeleisende / grote webshops. Shield kan transacties op basis 
van vooraf ingestelde anti-fraude regels – of alleen van een waarschuwing 
voorzien – of ook daadwerkelijk blokkeren / terugdraaien. Buckaroo Shield 
wordt gratis ter beschikking gesteld. Buckaroo Shield Premium is een 
betaalde aanvulling bovenop Buckaroo Shield.

ALGEMEEN

Dekking Voor alle betaalmethoden en wereldwijd 

te gebruiken

PRIJZEN

Buckaroo Shield Gratis abonnement

Buckaroo Shield Premium € 0,03 per transactie

BELANGRIJKSTE BASIS FEATURES VAN SHIELD 
Custom Rules
Shield biedt de mogelijkheid om zelf anti-fraude regels in te 
stellen op basis van de standaard beschikbare datapunten. 
Daarnaast kunnen er eigen variabelen gebruikt worden als 
datapunten.

Beheer van black- en whitelists
Iedereen kan eenvoudig lijsten van betalingskenmerken 
(datapunten) bijhouden in ‘blacklists’ en ‘whitelists’. Transacties 
die tegen deze lijsten worden gecheckt leiden bij een ‘hit’ tot 
een waarschuwing/afwijzing of een automatische goedkeuring.  

UNIEKE VOORDELEN SHIELD PREMIUM
Shield Premium biedt een aantal interessante extra features 
bovenop Shield.

Onbeperkt instellen van anti-fraude regels en lijsten
Hierbij zijn er een onbeperkt aantal checks en lijsten in te 
stellen waaraan transacties gecontroleerd kunnen worden

Auto-Blacklisting
Betaalgegevens van een transactie kunnen bij een Shield 
afwijzing automatisch aan een blacklist worden toegevoegd. Je 
hoeft nu zelf geen frauduleuze gegevens meer aan je blacklists 
toe te voegen; dit kan Shield automatisch verzorgen. 

Global watchlists
Je beschikt over extra bronnen aan data die betrekking 
hebben op verdachte betaalgegevens – buiten je eigen 
business en transactieverkeer om. Shield kan bijvoorbeeld 
gebruik maken van data die over alle Shield-users heen 
verzameld is of die door externe partijen zijn aangeleverd. 
Met deze extra anti-fraude data kunnen nog meer verdachte 
transacties worden gedetecteerd en indien gewenst 
geblokkeerd.

After-The-Facts refusals
Sommige checks kunnen pas uitgevoerd worden nadat een 
transactie heeft plaatsgevonden. In die gevallen kunnen 
transacties ‘After-The-Fact’ worden gecontroleerd, met de 
mogelijkheid dat deze door Shield worden teruggedraaid. 
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FACTSHEET

KENMERKEN BUCKAROO SHIELD

Standaard voor iedere webwinkel geactiveerd

Te gebruiken in combinatie met een betaalpagina en met de door Buckaroo 

ondersteunde plugins 

Enkele aanbevolen anti-fraude regels zijn standaard ingesteld 

Gebruik van een uitgebreide set aan standaard datapunten

Goed te beheren blacklists en whitelists

Shield notificaties bij waarschuwingen en afwijzingen

KENMERKEN BUCKAROO SHIELD PREMIUM

Betaald abonnement als aanvulling op Buckaroo Shield

Gebruikt Buckaroo Shield functionaliteiten als basis

Onbeperkt instellen van anti-fraude regels en lijsten

After-The-Fact checks/refusals

Auto-Blacklisting

Toegang tot alle Buckaroo Global Watchlists

Buckaroo Shield


