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Tanto as organizações como as administrações  
governamentais enfrentam o desafio de cumprir com 
os regulamentos que abrangem os elementos do KYC 
(Conhecer o seu cliente) e de fornecer capacidades 
de mobilidade e automatização rápidas e de simples  
integração num mercado que está em constante 
evolução. Embora os regulamentos para esses tipos de 
aplicativos sejam diferentes para cada país e mercado, 
as organizações por todo o mundo enfrentam  
universalmente novos e contínuos desafios que geram 
altas expectativas pelos usuários que continuamente 
pedem pela automação de canais de autoatendimento. 
Para melhorar a experiência do usuário e reduzir os  
índices de abandono, é fundamental fornecer  
experiências móveis que sejam precisas, eficientes e  
fáceis de usar.

KYC e cadastramento móvel

Aumento de 60% dos cadastros 
completados através do  
Smartphone ou tablet  

Reduzir a entrada manual de dados. Cumprir 
com regulações do KYC (Conhecer o seu cliente). 
Acelerar a aquisição de clientes.

Disponível para integração em aplicativos móveis, a2ia  
Mobility reduz significativamente a entrada manual de  
dados e acelera o processo de KYC (Conhecer o seu  
cliente) e a aquisição de clientes. Com mais de 25 anos 
de avanços em pesquisa e desenvolvimento, a2ia Mobility  
oferece componentes inovadores e intuitivos que localizam, 
capturam e extraem automaticamente dados de  
identificações e documentos de suporte.

a2ia Mobility oferece organizações uma captura e  
reconhecimento de diversos dados . O software patenteado 
da A2iA processa os dados diretamente no smartphone,  
reduzindo o tempo de processamento e os associados  
custos. Abra uma nova conta, solicite um empréstimo, 
transfira dinheiro ou simplesmente obtenha inteligência  
sobre o usuário. Com sua presença global, a2ia Mobility 
permite que aplicativos rapidamente capturem dados de:

• Documentos de viajem internacionais como  
passaportes e vistos de mais de 230 países 

• Carteira de motorista 
• Prova de residência ou recibo de serviços 
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Componentes com presença global e capacidades intuitivas para uma  
simples experiência do usuário 
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O primeiro passo do KYC e do cadastramento móvel,  
é confirmar a identidade do usuário através da captura  
de um documento com dados pessoais. Com a  
funcionalidade patenteada Auto-Locate™, a2ia Mobility™  
automaticamente captara uma foto do documento sem  
importância  a posição e sem nenhuma interação do 
usuário; simplificando a experiência do usuário e ajudando 
garantir que a imagem seja utilizável é capturada den-
tro dos requisitos de processamento ou armazenamento  
relacionadas com KYC (Conhecer o seu cliente) e diretrizes 
de compliance.

• Documentos de viajem internacionais como  
passaportes e vistos de mais de 230 países 

• Carteira de motorista 
• Prova de residência ou recibo de serviços

Todo o pré-processamento de imagens, incluindo a retirada 
de sombras e ruídos, bem como a correção da posição da 
imagem e o reconhecimento dos dados, é realizado  
diretamente no dispositivo sem conexão ao servidor ou  
Wi-Fi, permitindo que o processamento ocorra desde 
qualquer lugar e a qualquer momento. Em seguida,  
usando os dados extraídos para aplicações KYC  
(Conhecer o seu cliente) ou cadastramento móvel, poderá  
preencher formulários e executar requisitos de validação  
adicionais, reduzindo a entrada manual de dados.

a2ia Mobility é um componente chave dentro dos aplicativos 
de KYC e cadastramento móvel, que ajuda organizações a 
cumprirem com regulações, reduzir fraude, melhorando a 
relação com o cliente através duma experiência de usuário 
simplificada.

• Acelere sua aquisição de clientes e o processo de KYC 
(Conhecer seu cliente) 

• Entregue uma experiência de usuário simples
• Incremente a taxa de cadastros completados 
• Reduza o risco e a fraude

 mBoarding
 Customer Enrollment
 New Account Opening
 Mortgage Processing Applications
 KYC

— Validação dos 
dados pelo usuário 
antes de ser  
enviados ao  
workflow

• mBoarding
• Cadastramento de clientes
• Apertura de conta
• KYC (Conhecer seu cliente)


