Identiﬁcação, conveniência e reconhecimento das transações.

benefícios, como identiﬁcação inequívoca do
cliente/funcionário, conveniência e reconhecimento
das transações. O resultado? Redução de fraudes
e de custos, por meio da mitigação de riscos, e
agilidade nos processos.

O Mobile ID Certisign é um serviço de
Identiﬁcação Forte que por meio do Certiﬁcado
Digital ICP-Brasil permite a autenticação do
usuário e a assinatura de documentos no meio
eletrônico, diretamente de dispositivos móveis,
com validade jurídica.

FUNCIONALIDADES

Por utilizar um documento de identiﬁcação
inquestionável – o Certiﬁcado Digital -, o Mobile ID
Certisign proporciona a todas as empresas, que
oferecem serviços eletrônicos ou que querem
migrar seus processos do físico para o digital,

Autenticação
Assinatura de documentos

BENEFÍCIOS
Reconhecimento das transações

Conveniência

• Moderniza o modo de autenticação.

• Garante a identidade do usuário - a
guarda do Certiﬁcado Digital e o que for
assinado por ele é responsabilidade
do titular - Medida Provisória
nº 2.200-02, de 24/8/2001.

• Permite a assinatura de documentos no
momento mais oportuno.
• Facilita o cadastro e a autenticação
em sites.

Redução de Custos

Redução de Fraudes

• Reduz os investimentos à
coibição de fraudes.

• Transfere o ônus da prova.

• Identiﬁca inquestionavelmente.

• Reduz os custos com gerenciamento
de senhas.
• Permite a ampliação dos serviços digitais,
reduzindo custos operacionais.

Mobile ID Certisign

Sustentabilidade

• Reduz o uso do papel por permitir que
processos sejam realizados no meio
eletrônico com validade jurídica.

CONFIRA EM QUE O MOBILE ID SE DIFERENCIA
DE OUTRAS TECNOLOGIAS DO MERCADO
Usuário
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Rede Social
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Certiﬁcado
Digital

IMPLEMENTAÇÃO
Mobile ID
Certisign

Facilidade de acesso
Reduz o adandono de carrinho
Autenticação “Forte”
Reduz risco de fraude

Por meio de códigos simples e
sem a necessidade de mudar
a estrutura da plataforma ou
site, o Mobile ID pode ser
implementado.

Privacidade do Consumidor
Esforço de implementação
Baixo custo
Transferência do ônus da prova
com validade jurídica
Reduz risco de fraude
Experiência do usuário
Simplicidade de uso
Mobilidade

VERSÃO GRATUITA:
Plugin Mobile ID
Se
desejar,
é
possível
implementar o Mobile ID
Certisign
em
seu
site
gratuitamente por meio de
um Plugin.

SOBRE A CERTISIGN
A Certisign é precursora da Certiﬁcação Digital na América Latina e especialista em soluções
integradas à Certiﬁcação Digital para pequenas, médias e grandes empresas. Entre os
clientes, estão as maiores empresas do Brasil dos segmentos ﬁnanceiro, saúde,
telecomunicação, energia e e-commerce. Conheça nossos cases: www.certisign.com.br/cases

comercial@certisign.com.br

11 3546-3702
www.certisign.com.br/mobileid

