Jogos on-line
Criando uma experiência vencedora de jogos
on-line com verificação de identidade
Não há dúvida de que os jogos on-line são relevantes. Há muito dinheiro
na mesa - espera-se que a indústria global de jogos on-line gere receitas
de mais de U$ 74 bilhões até 2023 (Fonte: Pesquisa e Mercados, 2018).
A Jumio oferece soluções de verificação de identidade líderes da
indústria para ajudar os operadores de jogos a verificar a idade dos
jogadores, detectar fraudes on-line, lutar contra a aquisição de contas e
simplificar o processo de onboarding. Oferecer uma grande experiência
é essencial para manter seus jogadores interessados, e essa experiência
começa com como um novo jogador cria uma conta, e continua sempre
que eles interagem com o site de jogos.

Benefícios

Verificação da idade

Verifique com confiança a idade dos jogadores com uma digitalização de
documentos de identificação que possa detectar se a identificação é autêntica.

Experiência
simplificada para
o usuário

Proporcione uma experiência intuitiva e de fácil utilização em todos os canais
sem comprometer a segurança.

Conformidade KYC

Cumpra os rigorosos mandatos da KYC, assegurando que você esteja
verificando de forma confiável as identidades on-line de seus usuários em todo
o mundo.

Conformidade AML

Verifique automaticamente novos jogadores com cobertura global completa
e em tempo real de sanções, listas de observação, PEPs e mídia adversa.

Decisão
Definitiva

Reduza as revisões manuais que consomem muito tempo, oferecendo uma
decisão de verificação de sim ou não e uma pontuação de risco completa.

Suporte
Omnichannel

Lance uma ampla rede e construir em escolha integrando perfeitamente a
verificação de identidade com uma grande variedade de tipos de implementação
incluindo aplicativos (iOS e Android), desktops (via webcams) e APIs.

Detecção de
Fraudes e
Prevenção de ATO

Reduza as tomadas de conta e as fraudes amigáveis, revelando a verdadeira
identidade do jogador durante as transações de bordo e de alto risco.

Autenticação com
base em biometria

Acelere o processo de autenticação e entregar uma determinação definitiva
de partida/não partida em 2-3 segundos para transações de alto risco.

A experiência do jogador

Cómo aproveitar as mais recentes tecnologias
Com Jumio, as empresas podem conectar rápida e precisamente a identidade on-line de um jogador com sua identidade
do mundo real, a fim de otimizar as conversões, impedir e detectar fraudes e cumprir os mandatos da KYC/AML.

IA/machine
learning

Detecção de
vivacidade

Biometria facial

Suporte de
passaporte
eletrônico com NFC

Orquestração sem
código

Confiado pelos principais operadores de jogos
Jumio é escolhido por os maiores operadores de jogos para suas necessidades de eKYC.

Saiba mais em jumio.com/pt

