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Não há dúvidas! O método desenvolvido pela Daon para verificação e 

comprovação de identidade e onboarding para novos usuários vai te 

dar muito mais poder de back-end, maior visibilidade de dados e uma 

melhor otimização de controle para a sua tomada de decisão do que 

qualquer outra solução encontrada no mercado.

E você gostaria de saber sobre facilidade de implantação, de 

integração e de acesso ao mercado?

Aqui na Daon, nós conseguimos ter todo o poder, o controle e a 

transparência de nossa plataforma que está hospedada em nuvem 

própria e é entregue de forma simples e racional num app totalmente 

funcional.

Isso quer dizer que assim que você contratar o serviço, você 

fará a implementação em horas, não meses.

A mais aberta, flexível e poderosa solução para verificação 
e comprovação de identidade está pronta para uso. 

The Universal Authentication Platform
Daon’s IdentityX® combines the rapid lower-cost launch capability of 
an out-of-the-box solution with the personalization needed today to 
navigate current and emerging client preferences. IdentityX simplifies the 
authentication lifecycle management process from initial account opening 
throughout the identity lifecycle so that clients can safely login, reset 
credentials, transfer funds or conduct other transactions of consequence.

Verificação que Você Consegue Ver.
A Verificação e Comprovação de Identidade da Daon dá a você mais 
dados, melhores dados e o mais importante, o poder de ação para 
remover aqueles dados que gerem conflitos desnecessários, enquanto 
você mantém uma segurança consistente.

Enquanto nossos competidores te apresentam decisões de verificações 
uniformizadas e dentro de uma caixa preta, a Daon te mostra 
exatamente como os seus usuários estão interagindo com o fluxo de 
onboarding, onde exatamente eles estão tendo problemas e como você 
pode ajudar através de uma customização otimizada dos processos 
com regras pontuais feitas para cada caso, cada tipo de usuário, 
considerando os níveis de risco e as competências. 

Maior Agilidade para Conhecer o seu Cliente. 

Read this document in English
Lectura disponible en Español

https://go.daon.com/hubfs/Assets/Datasheets/Identity%20Verification%20and%20Proofing%20as%20a%20Service%20-%20Enhanced%20Web%20App%20-%20Final%20Datasheet%20011322.pdf
https://go.daon.com/hubfs/Assets/Datasheets/Identity%20Verification%20and%20Proofing%20as%20a%20Service%20--%20Enhanced%20Web%20App%20Datasheet%20--%20Spanish%20011822.pdf
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Trabalhamos Pesado.                             
Mas os benefícios são seus.
Essa experiência plena que nossos usuários têm com o Novo 
Web App não aconteceu por acaso. Nós estudamos centenas 
de usuários – e milhões dessas experiencias únicas em seus 
processos de onboarding – tudo isso para entender o que 
os usuários estavam pensando e sentindo enquanto eles se 
aprofundavam nessa integração.

Como resultado disso, você terá uma experiência imediata 
de uso, com o flow otimizado e com recursos de ponta, como 
auto captura e feedback preciso e imediato. Isso vai dar a 
cada usuário as melhores chances de sucesso. 

 

Cross-channel Onboarding
Atualmente, é comum que os usuário naveguem e interajam em múltiplos aplicativos e canais, por    
isso disponibilizamos uma solução dinâmica que vai do desktop para o celular e vice-versa, tudo isso    
sem complicação. 

Resultados de Verificação Líder de Mercado
A nossa verificação de documentos e biometria são feitos de acordo com um design específico    
para a web e estão conectados à uma grande variedade de aplicativos, o que resulta num     
maior número de verificações e gera menos exceções.

Configurabilidade que Funciona 
Uma solução que funciona já de imediato e pode ser totalmente configurada para atender o seu    
negócio: de logos e marcas até os estágios de verificação e customização de regulamentações    
específicas de cada mercado e País.

Menor Custo Total de Propriedade
Menor custo de construção, integração, manutenção e hospedagem do que soluções personalizadas. 

Facilidade de Integração com Processos de Trabalhos Existentes
Sem necessidade de alteração de fluxos de registros existentes para lidar com a verificação. 

Escalabilidade Superior
A solucao da Daon é desenvolvida numa plataforma que lida com milhões de transações a cada dia e    
pode acomodar facilmente as necessidades do seu negócio.

Verificação Única, Autenticação Sempre
Informações de usuário capturadas durante a verificação podem ser aproveitadas sem problemas    
para autenticações cross-channel num outro momento do ciclo da identificação.

Sempre Otimizado e Atualizado  
Uma solução hospedada que leva em conta a melhoria contínua, o que quer dizer que o usuário sempre 
tem todas as verificações e funcionalidade mais atualizadas. 

OUTROS BENEFÍCIOS  



Nosso Novo Web App está totalmente protegido na nuvem da Daon e inclui as seguintes funcionalidades:

CAPTURA DO DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE 

FUNCIONALIDADES
• Reconhecimento do 

documento 

• Extração de dados 

• Documentos de aceitação 
restrita 

• Checagem de consistência 
de dados 

• Detecção de tela

• Detecção de fotocópias 

• Autenticação de documento 

PROTEGE CONTRA
• Ataques de integridade na 

imagem apresentada 

• Falsificação de dados em 
documentos manipulados 

• Documentos vencidos 

• Fotos substituídas
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O nosso Novo Web App faz uso do Open ID Connect Protocol, o qual fornece um mecanismo simples 
no qual a identidade do usuário pode ser verificada (pela Daon) e usada (pelo seu negócio).

BIOMETRIA PARA PROVA 
DE VIDA

FUNCIONALIDADES 
• Algoritmo para detecção 

de vida

• Comparação biométrica 
com o documento de 
identidade 

• Detecção de máscara 

• Detecção de vídeo

• Criação de template 
biométrico

• Certificado iBeta, nível 2

PROTEGE CONTRA
• Ataques com fotos 

printadas

• Ataques em vídeos

• Ataques com imagens 
recortadas

• Repetição de telas

• Ataques com máscaras 3D

LIGAÇÃO COM DADOS 
EXTERNOS

FUNCIONALIDADES 
• Checagem de bancos de 

dados globais 

• Lista de eleitores

• Dados de crédito 

• AAMVA 

• DVS

• Datazoo

• Ekata

• Experian

PROTEGE CONTRA
• Fraudes com identidade 

sintética (combinação de 
dados falsos e verdadeiros)

• Credenciais com 
identidade comprometidas

PROCESSOS COM REVISÕES 
MANUAIS

FUNCIONALIDADES 
• Revisões manuais feitas por 

especialistas para todas as 
exceções 

• Serviços de revisão de 
acordo com a LGPD (Lei Geral 
de Protecao de Dados)

• Revisões manuais para 
localidades de alto risco

• Revisões manuais para 
usuários de alto risco

• Revisões manuais para 
cenário de alto valor

PROTEGE CONTRA
• Tentativas de fraudes 

sofisticadas em identidades

• Rotatividade de usuários 
dado a dificuldade em 
completar o processo de 
verificação de identidade

Principais Características 

Clique para assistir como a Verificação e Comprovação de Identidade da Daon pode te ajudar 
na redução de fraudes no seu negócio e encantar os seus usuários em horas, não em meses.

https://www.daon.com
https://go.daon.com/dobs_webapp

