
ID Verification

Destaques do Produto

Verifique Documentos de Identidade de 
Clientes em Tempo Real

O roubo de identidade é uma questão que muitas empresas precisam 

combater. O desafio das empresas hoje é criar um processo de 
verificação de documentos de identidade integrado, reduzindo atrito 
nas transações e combatendo fraudes.
 

Jumio ID Verification com AI permite que empresas possam 
estabelecer a identidade real de seus usuários ao verificar 
documentos de identidade oficiais em tempo real, automaticamente. 
As tecnologias avançadas da Jumio detectam manipulações de 
imagens de documentos de identidade, conteúdos (nome, endereço, 
data de nascimento, etc.) e substituições de fotos.

1. Obtenção 

Captura a frente e verso de documentos 
de identidade com foto usando 
tecnologias de ponta para obter a melhor 
qualidade de imagem possível.

2. Extração 

Dados são automaticamente 

extraídos de documentos de 
identidade para avaliar sua 

autenticidade.

3. Verificação

Visão computacional machine 
learning e IA são usados   juntos para 
verificar o documento do cliente em 
tempo real. 

• Identifique documentos de identidade falsos e previna fraudes. Ao 
mesmo tempo simplifique a experiência de seus usuários válidos.

• Verificação omnichannel.

• 100% de precisão na extração de dados.

• Atenda exigências KYC/AML (prevenção à lavagem de dinheiro) e 
normas específicas locais.

• Incorpore ao seu processo já existente através de desktop, aparelho 
móvel e/ou API.

• Elimine processos manuais de verificação de documentos de identidade.

• Acelere o processo de onboarding do cliente e transações futuras.

• Simplifique a experiência de usuário sem comprometer a segurança.



Descubra mais no site jumio.com

Mais para Apreciar Casos de Uso

Verificação Omnichannel

iOS Android Webcam API SMS

• Suporta mais de 3.500 documentos de identidade 

oficiais de mais de 200 países e territórios.

• Múltiplos canais (desktop, móvel, API).

• Suporta caracteres não-latinos em documentos.

• Experiência de usuário rápida e sem complicações.

• Totalmente personalizável para alinhar com seu UI/UX 
corporativo.

• Conformidade KYC/AML

• Substituição de KBA

• Reabilitação de senhas

• Automação de processos de negócios

• Onboarding de clientes on-line

• Prevenção à fraude

• Verificação de idade

• Detecção de documentos de identidade 
falsos/fraudulentos

Os Motivos para a Verificação de Documentos de Identidade

Compliance 

Simplificada

As instituições financeiras precisam 
cumprir com regulamentos rigorosos 
e em evolução e autenticar as 
identidades digitais de usuários 
remotos durante todo o ciclo de vida 

do cliente.

Jumio ID Verification protege os 
dados do cliente enquanto garante a 
conformidade com KYC / AML.

 

Reduza a Exposição
à Fraudes

Soluções avançadas muitas 
vezes não têm a inteligência para 
buscar e decodificar recursos 
de segurança aprimorados 
integrados a documentos oficiais 
de identidade.

 

A Jumio utiliza automação 
avançada e IA para rapidamente 
determinar se um documento de 

identidade é autêntico ou se ele 
foi manipulado.

Faça a Conversão de 
Clientes Válidos

Muitas soluções sinalizam 
incorretamente um documento 

de identidade como inválido, 
sem fornecer a razão.
 

A Jumio fornece códigos de 
ações que indicam por que um 
documento de identidade foi 
rejeitado para que seu cliente 
possa corrigir sua ação.


