Suite SERVcore®

Strong Authentication
SERVCore® Biometrics

Tradicionalmente, o acesso a serviços públicos, financeiros e de varejo sempre se deu
por meio de credenciais baseadas em usuário e senha. Esse modelo apresenta diversos
desafios relativos à segurança e também à praticidade de uso pela sociedade. O
crescimento exponencial das plataformas digitais de negócios trouxe também a
necessidade de universalizar o acesso a tais serviços, de forma segura e conveniente.
A Tecnologia Biométrica tem se tornado o novo padrão de acesso a sistemas,
equipamentos, canais de atendimento, entre outros, já que alia dois eixos fundamentais
do comércio conectado: foco na experiência do usuário e segurança de alto nível.
SERVCore® BIOMETRICS é a plataforma multibiométrica da Diebold Nixdorf, capaz de introduzir as tecnologias biométricas de Face, Voz
e Impressão Digital ao seu negócio, ampliando a segurança e a conveniência nas transações eletrônicas.

DieboldNixdorf.com.br

Suite SERVCore® Biometrics

APLICAÇÕES
SERVCore® BIO é a plataforma que combina software e hardware com elevada taxa de reconhecimento
e alta performance. Mais segurança e conveniência para manter sua base de clientes e usuários
cadastrados de forma centralizada, permitindo identificação 1:1 e pesquisa 1:N, de forma rápida e
segura. Permite assegurar que qualquer trabalho, compras ou transações estejam protegidos por
meio do reconhecimento único das impressões digitais, voz e face. Além da comodidade elimina
fraudes por vazamento de senhas, perda de cartões, entre outros.

Diebold Nixdorf, a
maior parceira em
Software Omnichannel

CARACTERÍSTICAS
• SERVCore® BIOMETRICS - Face Recognition: é altamente confiável e tem sido usado no combate
a fraudes digitais. Sua operação está baseada em três etapas fundamentais: o rastreamento da
face, a extração e seleção de suas características e a comparação desses traços faciais.

Por que comprar a
Suite SERVCore®?

• SERVCore® BIOMETRICS - Voice: é um recurso tecnológico que confirma a identidade de uma
pessoa por meio da fala. Essa confirmação é, no mínimo, quatro vezes mais rápida que uma
no formato tradicional, que solicita diversas informações do cliente para sua autenticação.
Características de timbre da voz, padrões da fala, formas de vocalização, entre outras
características vocais, são transformadas em códigos e gráficos para a validação e confirmação da
identidade de um indivíduo. Isso é possível porque não existem duas pessoas com vozes idênticas.
Em apenas três segundos de fala, a solução consegue identificar um usuário com muita eficácia.

Com soluções flexíveis e seguras, a Diebold
Nixdorf é a melhor parceira para inovar o
seu negócio, independentemente do canal.

A Suite SERVCore® é multicanal, flexível e
segura. Conta com expertise global e know
how nacional de mais de 1200 prossionais de
software antenados com as atuais tendências
do mercado.

• SERVCore® BIOMETRICS - Fingerprint: por meio da captação da imagem da impressão digital
com um leitor biométrico óptico é possível entender os padrões da impressão digital utilizada,
criando um código único que representa as linhas e curvas da digital. Com a comparação desse
código único com um banco de dados de imagens armazenadas é possível identificar o indivíduo
rapidamente. Toda essa tecnologia permite uma leitura livre de erros, garantindo assim a
segurança dos usuários.

SERVCore® Database

Motor de Busca e Unicidade

Motor de Busca e Unicidade

Motor de Busca

Motor de Autenticação

Motor de Autenticação

Motor de Autenticação

SERVCore® Broker
Cadastro

Autenticação

Canais Físicos

Busca

Canais Digitais

Gestão

Contact Center

Saiba como abrir caminhos nos canais físicos e digitais.
Contate ainda hoje um representante da Diebold Nixdorf: 55 11 3643 3000

Para saber mais, visite dieboldnixdorf.com.br

