Visão geral das soluções
A solução total para conhecer e
confiar em seus clientes online
As soluções de prova de identidade, eKYC e AML da
Jumio são alimentadas pela Plataforma Jumio KYX
e aproveitam o poder da biometria, da IA e das mais
recentes tecnologias para estabelecer e manter a
confiança, desde o processo de onboarding para
todo o ciclo de vida do cliente.

Vantagens
•

Verifique mais de 3.500 tipos de identidade
emitidos pelos governos de mais de 200 países e
territórios.

•

Obtenha proteção anti-falsificação através da
detecção de presença certificada.

•

•

•

•

Deter e detectar aquisição de contas e fraudes
on-line.

•

Substitua a autenticação baseada em
conhecimento desatualizada KBA e
autenticação de dois fatores baseada em SMS
(2FA).

Digitalize e extraia dados de clientes para uma
verificação de identidade mais abrangente.

•

Prevenir, detectar e relatar atividades de
lavagem de dinheiro.

Cumpra com os métodos regulatórios e diretrizes,
incluindo AML, KYC, GDPR e CCPA.

•

Monitorar clientes e transações contra PEP,
sanções e outras listas de observação.

Crie uma experiência de onboarding de clientes
perfeita e omnichannel e impulsione conversões.

ID Verification

Identity Verification

Determine se um documento é autêntico ou foi
manipulado.

Certifique-se de que a pessoa por trás de uma transação é
quem eles dizem ser quem são.

•

•

•
•

Certifique-se de captura de imagem à prova de
erros.
Ofereça uma experiência de cliente sem esforço
para impulsionar conversões.
Identifique identidades falsas enquanto evita
fraudes.

•

•

Garanta a presença do cliente com detecção de vida
certificada.
Compare o documento de identificação com a selfie
ao vivo para ajudar a prevenir o roubo de identidade e
deter os fraudadores.
Automatizar processos, converter mais clientes e
reduzir drasticamente as taxas de abandono.

Jumio Go

Transaction Monitoring

Obtenha verificação de identidade em tempo real, sem
atrito, alimentada exclusivamente por IA.

Monitore transações financeiras e clientes para identificar
atividades suspeitas.

•

•

•
•

Ofereça uma experiência de onboarding totalmente
automatizada.
Pare os fraudadores em suas faixas com detecção
de presença certificada.
Cumpra com as normas AML, KYC e CCPA.

•
•

Aproveite regras criadas por especialistas para
detecção superior de atividades suspeitas com mínimos
falsos positivos.
Simplifique a conformidade regulatória para os
requisitos de AML, KYC e SAR.
Crie casos para que seus analistas de conformidade
investiguem e resolvam.

Case Management and Investigation

Document Verification

Revise rapidamente os casos gerados dentro e fora das
soluções de detecção da Jumio.

Verifique as informações dos clientes através de documentos
de identidade e outros documentos secundários.

•

•
•
•

•

Investigue atividades suspeitas e visitas à lista de
observação, documente suas descobertas e faça
recomendações.
Envie arquivamentos regulatórios, como relatórios de
atividades suspeitas.

Conheça as diretivas de conformidade KYC e AML.
Escaneie contas de luz, extratos bancários e muito mais.
Extrair e devolver dados pertinentes ao cliente enquanto
mascara dados confidenciais.

Authentication

Watchlist Screening

Desbloqueie a verdadeira identidade de seus usuários
com tecnologia avançada de selfie.

Sinalizar rapidamente clientes on-line listados em sanções
globais, pessoas politicamente expostas e listas de mídia
adversas.

•

•
•

Aproveite a biometria baseada no rosto para
fornecer uma experiência de autenticação
significativamente mais confiável do que senhas,
tokens, 2FA e KBA.
Forneça uma experiência intuitiva e fácil de usar em
todos os canais sem comprometer a segurança.
Deter os futuros fraudadores e proteger contra
ataques sofisticados de ‘spoofing’.

•
•

Evite crimes financeiros e lavagem de dinheiro em seus
canais online.
Combine verificação de documentos e triagem AML
em um único painel para onboarding e conformidade
simplificados.

Address Services

Video Verification

Validar e corroborar endereços com fontes independentes e
de terceiros.

Segurança a bordo de clientes bancários remotos com
verificação bidirecionada baseada em vídeo.

•

•
•

•

Determine se o endereço extraído de um documento de
identidade emitido pelo governo e se existe no mundo
real.
Veja se a pessoa que está sendo verificada realmente
mora no endereço estipulado em sua identificação.

•

Certifique-se de conformidade com KYC e AML.
Deter cibercriminosos que não desejam mostrar seus
rostos ao tentar cometer um crime.
Use a plataforma de verificação de vídeo por conta
própria ou conta com a experiência de nossos agentes.

Saiba mais em jumio.com

