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Chatbots de
palavra-chave

Início

FINAL

• Ofereça as melhores práticas para criar
senhas fortes.

• Possibilite preenchimento automático
de formulário.

• Compartilhamento de documentos
legais via chat para um cadastro fácil e
fluído  (Identidade, CNH, passaporte, etc).

ATENÇÃO ÀS
TRANSFERÊNCIAS E TRANSAÇÕES

Use tecnologias extras de autenticação e 
verificação de identidade: 

• 2AF (autenticação em dois fatores): inclui o
uso de chaves/PINs dinâmicos para  uso único
no app. São enviados por SMS, WhatsApp ou
outro canal à escolha.

• Mobile identity: verificação silenciosa rápida
e sem atrito com a experiência.  Validação é
feita através da conferência dos dados junto
às operadoras locais.

• SIM Swap: confira se o cartão SIM do usuário
foi mudado de dispositivo  recentemente
antes de validar uma transação financeira.

INÍCIO DE UMA SESSÃO 

Acesso mais seguro por 
biometria: 

• Reconhecimento facial

• Reconhecimento por
impressão digital

ONBOARDING

Processos simples e • 
de autogestão 

Interface intuitiva • 

UX clara e acessível • 

Chatbot de
múltipla escolha

FRAUDE 
CIBERNÉTICA
À ESPREITA!

ALERTAS E 
NOTIFICAÇÕES 

• Use inteligência artificial e machine learning
para detectar atividades suspeitas  feitas na
conta do usuário e avisá-lo imediatamente.

• Integre dados omnicanais do seu CRM para
que algoritmos criem padrões de uso
(normais e suspeitos).

• Crie alertas de transações irregulares
baseadas em geolocalização.

SUPORTE

Tenha uma redefinição de senha segura •  

Ofereça chatbots via WhatsApp/ •  
Messenger/ chats ao vivo no aplicativo.

Garanta transferência fluida para •  
agentes  humanos experientes.  

Integre dados e interações de todos os •  
canais para conversas contextualizadas e  

nunca repetitivas. 

LEMBRETES 

• Faturas cadastradas

• Faturas com
vencimento próximo

• Cobranças pendentes

• Taxas a pagar

FIDELIZAÇÃO 

• Envio de ofertas e promoções 
personalizadas.

• Programa de fidelidade com 
recompensas e incentivos.

• Promova educação e gestão 
financeira de seus clientes através de 
dicas/conteúdos personalizadas pelos 
canais preferidos deles (WhatsApp, 
SMS, e-mail, notificação  push).

Infobip: seu parceiro contra os cibercrimosos 
A Infobip conta com os superpoderes e as tecnologias necessárias para 
manter a sua  fintech e os seus clientes seguros contra cibercrimonosos.  

Entre em contato conosco e vamos combatê-los juntos! 

Fale com um especialista

https://www.infobip.com/pt/contato

