A solução total para conhecer e confiar em
seus clientes on-line.
Acertar o processo on-line significa tudo e a Jumio fornece o ingrediente
essencial para o sucesso: a confiança. Desde o onboarding e durante todo
o ciclo de vida do cliente, a Plataforma Jumio KYX oferece um conjunto
de soluções alimentadas por IA, para ajudar as organizações a combater
fraudes e crimes financeiros, atender à conformidade com KYC e AML e
embutir confiança em seus ecossistemas online — tudo isso ao mesmo
tempo em que oferece uma experiência de usuário notavelmente simples.
Com a Jumio, as organizações podem instrumentalizar sua abordagem
para verificação de identidade, autenticação, monitoramento de transações
e gerenciamento de casos para atender a riscos específicos, requisitos de
conformidade e prioridades de negócios.
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Garantia de identidade: Instrumentalizado por Você
A Plataforma Jumio KYX se adapta às necessidades e riscos exclusivos do seu negócio e fornece o
conjunto certo de serviços para equilibrar sua necessidade de segurança e conveniência.

Como Jumio pode ajudá-lo a construir confiança online
Otimizar
conversões

Deter e detectar
fraudes

Cumprir os mandatos
de conformidade

Simplificar a
autenticação

Traga bons clientes a
bordo o mais rápido
possível com uma
experiência de cliente
extremamente fácil e
perfeita.

Ajude a evitar o roubo
de contas e fraudes
on-line para criar um
ecossistema on-line
mais seguro e confiável.

Cumpra com as
normas e diretrizes,
incluindo AML, KYC,
GDPR e CCPA.

Substitua métodos
tradicionais de
autenticação como
por exemplo 2FA
baseados em SMS
desatualizados por um
processo tão simples
quanto tirar uma selfie.

Entregar respostas
definitivas

Verificar usando
qualquer dispositivo

Verificar clientes
globais

Aceite mais tipos
de documentos de
identidade

Uma precisão
incomparável que quase
elimina a necessidade
de revisões manuais e
exclui os fraudadores
desde o início
do processo de
onboarding.

Integre perfeitamente
ao seu fluxo de
trabalho do usuário
através de APIs, SDKs e
webcams.

Suporte a documentos
de identificação em
mais de 200 países e
territórios.

Verifique com
precisão passaportes,
carteiras de motorista
e carteiras de
identidade, incluindo
versões mais antigas.

Confiada por Marcas Líderes
A Jumio é escolhida pelas principais marcas de todos os setores para erradicar
fraudes de identidade on-line e construir confiança e segurança on-line.
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