Cada Momento
é Importante
Construa uma Confiança Contínua
e veja sua experiência digital prosperar.
Imagine um mundo onde você pudesse realizar transações, se comunicar e se
conectar sem preocupações. Um mundo onde os clientes fossem
imediatamente conhecidos. Onde não fosse necessário pensar duas vezes em
todos os momentos online. E onde sua empresa e seus clientes pudessem
interagir de qualquer lugar sem risco de fraude ou de uma experiência
negativa. É exatamente assim que a Telesign está cumprindo a promessa da
economia digital.

Confiança Contínua - Desde o primeiro contato
até cada momento depois disso.
É fundamental proteger o
acordo valioso de confiança
entre sua marca e seus clientes.

96%

dos clientes brasileiros
acreditam que as empresas
não fazem o suficiente para
proteger seus dados1

Conheça de
imediato seus
clientes em
todos os lugares
Milissegundos Importam
Quer seja no onboarding dos seus clientes, na verificação das
transações ou na autenticação das conexões, cada segundo
conta. A Telesign estabelece a identidade em tempo real, no
ponto de conexão, garantindo que cada interação seja perfeita
com o mínimo de fricção.

Precisão Construída com IA
Usando mais de 2.200 atributos digitais, um
consórcio de fraudes representado por alguns dos
maiores domínios de internet no mundo,
inteligência artificial e ciência de dados poderosos, a
Telesign oferece avaliações de risco através de uma
API fácil de implementar.

Vigilância Global Always-on
Confiança não é nada se não estiver em todos os lugares. Nossa
avaliação de risco é sem fronteiras e omnicanal, assegurando
todas as interações onde quer que seus clientes decidam se
conectar. Todos os meses mais de cinco bilhões de números de
telefone únicos transitam pela plataforma da Telesign representando mais de 60 operadoras e mais de 50% dos
usuários móveis globais.

Construa
defensores leais
da marca
desde o início
Comece com
Confiança
Marcas confiáveis atraem mais clientes e fazem mais negócios
desde o início. Quando você oferece uma experiência de
onboarding segura e sem interrupções, constrói
relacionamentos ricos e satisfatórios.

Não Deixe Dúvidas
Quando os seus clientes se sentem seguros e protegidos, eles
não pensam duas vezes antes de se conectar com a sua marca.
Mas quando eles têm uma experiência ruim, eles nunca
esquecem. Aumente a lealdade e o engajamento eliminando
dúvidas e preocupações de todas as interações.

Crie Evangelistas da Marca
Transformar seus clientes em defensores da marca é a maior
conquista de uma experiência digital excepcional. Você dá a seus
clientes mais motivos para falar sobre a sua marca com amigos e
colegas quando todas as interações são seguras e sem
interrupções.

Confiança Contínua é o alicerce de experiências digitais
excepcionais. Ela oferece às empresas o poder de proteger e
defender seus próprios sistemas e redes, enquanto protege todas
as interações com o cliente, onde quer que ocorram, com precisão
indiscutível e sem atrasos. Tudo capacitado por inteligência
artificial e ciência de dados inovadores.

Para saber mais sobre como a Telesign pode ajudar a sua
empresa a construir a fundação da Confiança Contínua, entre
em contato com
<www.telesign.com/br-pt/whatsapp/como-adicionar-confiancacontinua-em-todas-as-partes-da-jornada-de-seu-cliente>
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