A solução total para conhecer e confiar
em seus clientes online.
Quando fazer bem as coisas online é tudo, a Jumio fornece o ingrediente
essencial para o sucesso: confiança. Desde o onboarding até o
monitoramento contínuo e todo o ciclo de vida do cliente, a plataforma
Jumio KYX oferece um conjunto de soluções baseadas em IA para
ajudar as organizações a combater fraudes e crimes financeiros, em
conformidade com KYC e AML, além de passar confiança em seus
ecossistemas online. Tudo isso enquanto oferece uma experiência de
usuário excepcionalmente simples.
Com a Jumio, as organizações podem orquestrar sua abordagem
de verificação de identidade, avaliação de risco, autenticação,
monitoramento de transações e gerenciamento de casos para atender
aos requisitos de compliance e prioridades de negócios.

Tecnologia inovadora

Orquestração
sem código

IA /
machine learning

Detecção avançada
de vivacidade

Biometria baseada
em rosto

Suporte para
passaporte eletrônico
com NFC

Garantia de identidade: orquestrado por você.
Personalize seu fluxo de trabalho com verificações de vários serviços, tudo a partir de uma única interface
sem código. A Plataforma Jumio KYX se adapta às necessidades e riscos únicos do seu negócio e oferece o
conjunto certo de serviços para equilibrar sua necessidade de segurança e conveniência.

Como a Jumio pode te ajudar a construir confiança online
Otimize conversões

Detenha e detecte
fraudes

Atenda aos mandatos
de conformidade

Simplifique a
autenticação

Ajude a evitar a tomada
do controle de contas
e fraudes online para
criar um ecossistema
online seguro e
confiável.

Cumpra os
regulamentos e
diretivas, incluindo AML,
KYC, LGPD e CCPA.

Substitua os métodos
2FA baseados em SMS
por um processo tão
simples quanto tirar
uma selfie.

Entregue respostas
definitivas

Verifique em qualquer
dispositivo

Verifique clientes
globais

Aceite mais tipos
de ID

A precisão
incomparável quase
elimina a necessidade
de revisões manuais e
exclui os fraudadores
desde o início.

Integre-se
perfeitamente ao fluxo
de trabalho do usuário
por meio 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.

Traga bons clientes
a bordo mais
rapidamente com uma
experiência de usuário
fácil de usar e sem
atritos.

Confiado por marcas líderes
A Jumio é escolhida por marcas líderes em todos os setores para erradicar a fraude de identidade
online e construir confiança e segurança online.

Soluções Premiadas
2022 gold:
Conformidade
de Acesso e
Inovação em
Gestão de Riscos

2022 gold:
Prevenção
de Fraude

2021 gold:
Prova e
Comprovação
de Identidade

2019 e 2020:
Tecnologia do
ano

2020:
Prêmio BIG
Inovação para
Autenticação

2020 gold:
Segurança
de IA

20 Melhores
Empresas de
Gestão de
Identidade e
Acesso

2019: 50
Empresas mais
Inovadoras de
“Fast Company”

jumio.com/pt

