
Reduza o custo e o risco permitindo que 
os assinantes verifiquem sua identidade 
digitalmente, a qualquer momento, em 
virtualmente qualquer lugar.

À medida que mais transações confidenciais ficam online, a verificação da identidade 
de seus assinantes se torna mais crítica e mais desafiadora. Identificar seus assinantes 
ajuda você não apenas a se proteger contra fraudes, mas também cumprir as normas, 
como Conhecer seus clientes. Em algumas regiões um contrato digital não é legalmente 
aplicável sem estar amarrado a um forte processo de identificação. Verificar seus 
assinantes online pode ser difícil, pois eles podem não estar fisicamente presentes, e 
eles esperam assinar quando for conveniente para eles e no dispositivo de sua escolha.

Apresenta Plataforma  
Identify e ID Verification

A Identify Platform da DocuSign é uma plataforma plug and 
play que ajuda você a conectar seu método preferido de 
identificação ao processo de acordo para ajudá-lo a reduzir 
riscos de seus contratos importantes globalmente.

 – Desenvolvido com APIs abertas robustas:  integre seu 
método de identificação preferido ao fluxo de trabalho  
do contrato

 – Escolha entre integrar seu método de verificação de ID 
existente, usar nosso ecossistema de parceiros confiáveis 
ou confiar nos próprios produtos de verificação de ID  
da DocuSign

 – Configure a identidade visual, os tipos de IDs aceitos por 
país além do tipo de assinatura exigido de cada assinante

 – Aplicável globalmente com total integração às assinaturas 
digitais para conformidade com os padrões de assinatura

Verifique automaticamente as IDs emitidas pelo 
governo e as eIDs europeias

O ID Verification é o primeiro produto da DocuSign desen-
volvido no Identify Platform. O ID Verification da DocuSign 
verifica automaticamente as IDs emitidas pelo governo e as 
eIDs europeias de um assinante em praticamente qualquer 
dispositivo, em qualquer lugar. Ele permite que os assinantes 
selecionem em uma lista de tipos de IDs disponíveis com 
base no país selecionado do assinante, para conclusão mais 
rápida, mais fácil e mais segura do contrato. A digitalização do 
processo de identificação reduz riscos, aumenta a confiança 
e oferece suporte à validação e conformidade legais com 
normas regionais.
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Principais recursos

Totalmente integrado à assinatura eletrônica da DocuSign
Entregue uma experiência de contrato digital de ponta a ponta para uma conclusão mais 
rápida e maiores taxas de conversão em comparação aos processos anuais.

Digitalize e carregue documentos de identidade emitidos pelo governo em praticamente 
qualquer dispositivo
Os assinantes podem verificar de forma rápida e fácil sua identidade com um passaporte, 
carteira de motorista ou carteira de identidade nacional simplesmente carregando de seu 
computador ou usando seu dispositivo móvel para tirar uma foto do seu documento.

Comparação baseada em algoritmo do nome do assinante em relação à ID
Reduza as fraudes garantindo que apenas a pessoa correta possa ver o contrato.

Análise da área de leitura óptica do documento de identidade
Reduza os erros e garanta a validade do documento com a análise automática dos dados 
biométricos e alfanuméricos contidos na ID.

Oferece suporte a esquemas de eID online
Garanta que os contratos sejam legalmente aplicáveis e estejam em conformidade com os 
processos de identificação regionais de preferência.

Conformidade com o nível de assinatura Avançado do eIDAS
Funciona perfeitamente com as ofertas de assinatura digital da DocuSign para 
oferecersuporte à obtenção de conformidade com o eIDAS no nível de assinatura 
Avançado.*

* Esse recurso requer uma compra adicional de nosso complemento de assinatura digita.

Casos de uso

Serviços financeiros
Integração de contas
Leasing e financiamento
Empréstimos
Transferências bancárias

Seguros
Assinaturas de seguros

RH
Entrega eletrônica de 
apólices
Documentos de integração

Jurídico
Inscrição de clientes

Farmacêutico
Formulários de pacientes
Integração de testes clínicos
Contratos de GxP

Cobertura da ID

IDs com foto emitidas pelo 
governo
EUA
Reino Unido
França
Alemanha
Canadá 

Esquemas de eIDs 
europeias
BankID da Suécia Noruega
BankID da Noruega
Finish Trust Network: 
Finlândia
NemID: Dinamarca
iDIN:  Holanda
Estamos expandindo nossa lista de 
cobertura continuamente, portanto, 
entre em contato conosco para obter  
a lista mais recente.

About DocuSign 
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, 
agem e gerenciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece assinatura 
eletrônica - a maneira número 1 do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo, 
de praticamente qualquer lugar, a qualquer momento. Hoje, mais de 500.000 clientes e centenas de milhões de 
usuários em mais de 180 países usam a DocuSign para fechar acordos da melhor forma.

For more information 
Ligue para  
+55 11 3330-1000
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