
Plataforma KYX

Confiança on-line. Nas suas condições.

A Jumio ajuda você a conhecer e confiar em seus clientes on-line 

durante todo o ciclo de vida do cliente. Nossa plataforma KYX 

fornece serviços orientados por IA que verificam as identidades de 

usuários novos e existentes, avaliam os riscos e ajudam a atender 

às obrigações de conformidade.

Um fornecedor. Uma plataforma. Uma única API. A Plataforma KYX tem todas as soluções 

de que você precisa durante todo o ciclo de vida do usuário.

Soluções inteligentes para cada etapa

Onboarding

Estabeleça a confiança desde 

o início

Evite fraudes e avalie o risco de 

novos clientes em tempo real 

com provas de identidade e 

detecção de risco.

 

Monitoramento contínuo 

Mantenha a confiança ao longo 

do caminho

Mantenha sua empresa segura 

e em conformidade através 

de autenticação biométrica e 

monitoramento contínuo de 

clientes e transações.

Orquestração 

Simplifique a experiência de 

confiança

Construa fluxos de trabalho 

poderosos e baseados em 

risco para suas necessidades 

comerciais exatas com nossa 

camada de orquestração, 

proporcionando ao mesmo tempo 

uma ótima experiência para o 

usuário final.

          Verificação de identidade

• A Jumio valida a identificação do usuário, faz a 

confirmação com uma selfie e usa uma detecção 

avançada de vivacidade para garantir que a pessoa 

esteja realmente presente 

• A autenticação baseada em biometria garante que um 

usuário que retorna seja a mesma pessoa que você 

admitiu, impedindo a tomada de contas 

• O ciclo de onboarding flexível suporta mais de 5.000 

tipos de identificação em mais de 200 países e 

territórios e pode ser integrada em suas aplicações e 

fluxos de trabalho existentes via celular ou web



 Avaliação de Risco

• Entenda o risco de um cliente para seu negócio através 

de uma multiplicidade de sinais de risco, tanto na 

entrada como durante todo o ciclo de vida do cliente 

• Mais de 500 fontes de dados globais para confirmar 

as informações de identificação pessoal (PII) de seus 

clientes incluindo nome, endereço, data de nascimento, 

telefone, e-mail, dispositivo, endereço IP, status da 

conta bancária e mais

 Conformidade contínua

Conheça seu cliente (KYC):  

Filtre clientes através de listas de vigilância para 

sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), 

mídia adversa e muito mais. 

Antilavagem de dinheiro (AML):  

O monitoramento sofisticado de transações e o 

gerenciamento intuitivo de casos acelera o tempo 

de investigação e simplifica a comunicação de 

atividades suspeitas 

O Portal KYX Unificado coloca o poder em suas mãos

Simplifique sua lógica comercial

Criar fluxos de trabalho dinâmicos que acionam as 

avaliações corretas no momento certo, criando atrito 

somente para indivíduos de maior risco. Comece com 

nossa biblioteca de regras construída por especialistas 

e use o editor de regras intuitivo para personalizá-las. 

Analise os casos de alto risco em tempo real e ajuste 

suas regras instantaneamente.

Entenda o risco num piscar de olhos

A Jumio calcula uma pontuação  de risco simples e 

configurável a partir de vários sinais de risco para 

ajudá-lo a tomar as decisões corretas. Use a pontuação 

em seus fluxos de trabalho para acionar avaliações 

adicionais, conforme necessário.

Tire proveito de análises poderosas

Detecte facilmente as tendências nas transações, uso 

e métricas de sucesso a partir de nossos painéis de 

fácil utilização e execute relatórios detalhados para 

ajudá-lo a maximizar a eficiência.

Tirando proveito da incomparável 

cobertura global, escala e tamanho de 

nossa rede de dados, somos capazes 

de impulsionar a aprendizagem de 

máquinas e inteligência artificial líderes 

da indústria, de forma mais inteligente, 

para ajudar a detectar e impedir fraudes 

e crimes financeiros mais rapidamente, 

ao mesmo tempo em que minimizamos 

o enviesamento e fornecemos a mais 

alta precisão.

Quando a identidade for importante, confie na Jumio

Mais de 1 

bilhão de 

transações em 

todo o mundo

Algoritmos 

inteligentes 

alimentados por 

especialistas em 

verificação

Segurança de nível 

bancário certificada 

pela ISO/IEC 

27001:2013, PCI DSS 

e SOC2 Tipo 2

Saiba mais em jumio.com/pt 

http://jumio.com/pt

