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INSTITUIÇÕES QUE UTILIZAM NOSSA PLATAFORMA LOW-CODE BUSINESS PARTNERS

PERU | LIM

COLÔMBIA | BOG / PEIGUATEMALA | GTM

MÉXICO | CDMX / MTY

EUA| MIA

EUA | NY

ESPANHA | BCN

GLOBAL DELIVERY
CENTER

+ de 25 milhões
de usuários no mundo

+ de 25 bilhões
de transações seguras por ano

+ de 50 instituições
ao redor do mundo utilizam
a nossa plataforma

ARGENTINA | BA

CHILE | SGO

BRASIL| SP
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Somos uma companhia global que acelera e simplifica o 
desenvolvimento de soluções digitais através de nossa 

Plataforma Enterprise Low-Code. 

Com o objetivo de impulsionar a transformação digital, 
integramos novas tecnologias em sistemas para melhorar 
o tempo de atualização e os custos de desenvolvimento, 
sem a necessidade de escrever sequer uma linha de 

código.
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Qualidade, rapidez e segurança

Escalabilidade e alto desempenho

Destaque em UX e UI

Low-Code faz parte do nosso DNA

Low-Code
Platform

VERITRAN ENTERPRISE
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Benefícios 
Low-Code

• Redução no tempo de 

desenvolvimento de projetos;

• Redução do uso de 

desenvolvedores com múltiplas 

especializações técnicas em 

tarefas básicas;

• Foco em estratégias do 

negócio de forma mais rápida e 

eficaz;

• Redução significativa da curva 

de aprendizagem.

Equipes mais estratégicas

Inovação acelerada

Construção visual

Ecossistema único

Segurança

VERITRAN PLATAFORM
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Benefícios 
Low-Code • Aprimoração constante da 

plataforma;

• Atualizações com resultados 

imediatos;

• Sempre com foco em 

experiências que superam as 

expectativas do usuário final.

Equipes mais estratégicas

Inovação acelerada

Construção visual

Ecossistema único

Segurança

VERITRAN PLATAFORM

CONFIDENCIAL



Benefícios 
Low-Code

• Modelo de desenvolvimento 

visual e intuitivo;

• Acesso à aceleradores 

pré-construídos;

• Temas, estilos e design 

responsivos;

• Com opções Mobile First e 

Desktop First.

Equipes mais estratégicas

Inovação acelerada

Construção visual

Ecossistema único

Segurança

VERITRAN PLATAFORM
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Benefícios 
Low-Code • Cloud Native;

• Desenvolvimento web e 

mobile;

• Administração das 

aplicações de forma simples 

e centralizada.

Equipes mais estratégicas

Inovação acelerada

Construção visual

Ecossistema único

Segurança

VERITRAN PLATAFORM
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Benefícios 
Low-Code • Aplicações seguras desde

o primeiro clique;

• Segurança multifatorial, 

multicanal e contextual;

• Tecnologias avançadas de 

Native App Protection.

Equipes mais estratégicas

Inovação acelerada

Construção visual

Ecossistema único

Segurança

VERITRAN PLATAFORM
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Presente e futuro
VERITRAN

Produto

Mobile 
Banking

Serviços da 
plataforma

Plataforma 
Omnichannel

Plataforma 
aberta

Modelo de negócio 
em nuvem

Ecossistema 
único

• Soft Token

• Notificações Push

• Geolocalização

• Internet Banking

• Business Rules

• Perfil

• 3rd Party

Componentes

• Widgets

• SDKs

• DevOps

• Containers

• Teste automatizado

• Blue/Green Deploy

• Extensões

• VeriTran Marketplace

• Developers Community

+  Ecossistema

Plataforma
Plataforma 

Aberta
Plataforma 
Low-Code
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Enterprise Low-Code Plataforma

Omnicanal e universal
Web, mobile, idiomas, charset e orientação.

Serviços da plataforma
Autenticação (passwords, tokens e biometria), 
notificações, regras de negócio e catálogos de 
entidades. 

Soluções de missão crítica
Escalabilidade, segurança e disponibilidade.

Plataforma aberta e extensível
CSS, SDKs, componentes, serviços e eXpress Plug.

Enterprise Low-Code
Construção colaborativa, marketplace privado, 
DevOps e auditoria.

Apps para clientes finais
Massivos, seguros e com destaque na 
experiência do usuário final.

VERITRAN PLATAFORM
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Componentes disponíveis

Suíte de segurança
Credenciais e 2° fator de autenticação.

OnBoarding Digital
Processo de onboarding com auto-gestão, 
permitindo validações e acompanhamentos.

Biometria e Liveness
Biometria 2D, biometria 3D e autenticação e 

prova de vida.

Carteira Digital
Melhor experiência de compra online para o 
usuário, com segurança e agilidade.

Notificações
Notificações Push e campanhas massivas

Tokenização
Tokenização de cartões de crédito
Issuer TSP / Token Requestor TSP

VERITRAN PLATAFORM
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Notificações
VERITRAN PLATAFORM

Compatibilidade com todas as plataformas;

Funcionalidade da caixa de entrada;

Serviços de administração.

Casos de uso:

• Notificação por depósito/saque de conta.

• Risco de fraude eventual (com resposta).

• Campanhas publicitárias simples.

• Campanhas publicitárias com referência geográfica.

• Autorização de transações pela web.



Método 

Identificação de gêmeos

Match com foto

Tecnologia

Propósito

2D 3D FaceTec 3D

Desafio com resposta: 
piscar, sorrir

Muito fraco

Baixa taxa de 
correspondência

Algoritmo 2D legado

Verificação facial

Pontos infravermelhos e 
chip de rede neural

Entrada alternativa com 
PIN

Não disponível

Hardware de câmera e 
chip de rede neural

Desbloqueio de telefone

Mede profundidade 3D, textura 
da pele, reflexo do olho e etc

Alta 1:1 FAR, fornece a melhor 
diferenciação de gêmeos 

possível.

Fornece acima de 1 / 500.000 
à nível de partida com 

combinação 3D-2D

Software de visão computacional 
em tempo rela e IA 100% 

proprietária

Autenticação 3D

CONFIDENCIAL
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Suíte de segurança
De ponta a ponta
• Armazenamento, transmissão e acesso;
• Segurança de negócio;
• Administração de usuários operadores (backoffice);
• Auditoria.

VERITRAN PLATAFORM

Spoofing

Phishing

Man in the 
Middle

Biometria
digital

Soft Token

Biometria 
de voz

Biometria
facial

Padrões
• Algoritmos criptográficos atualizados, padronizados e 

comprovados.

Certificações
• Certificações OWASP;
• MASVS, Mobile Application Security Verification Standard;
• Fortify, análise de código estático;
• Fornecedor externo de segurança: análise de caixa preta e caixa cinza.
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Possibilita novas formas de pagamentos, aplicativos e 
canais.

Reduz de forma significativa conflitos comerciais em todos 
os cenários.

Garante a segurança dos pagamentos eletrônicos em todos 
os dispositivo e canais

Permite que novos participantes entrem no ecossistema de 
forma segura. 

Tokenização
VERITRAN PLATAFORM

Os tokens de pagamento (EMVCo) melhoram a segurança das experiências 
digitais e habilitam os pagamentos através de várias formas de pagamento.
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Carteira Digital
VERITRAN PLATAFORM

Pagamento In-App

Melhora a experiência do usuário ao comprar da web ou 
do celular.

Fácil integração com o retail;

Melhor experiência e conveniência para o usuário;

Mais segurança sem expor credenciais estáticas.
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OnBoarding Digital
VERITRAN PLATAFORM

Canal digital e de autogestão, permite que novos clientes completem seu 
processo de registro ou a clientes atuais gerenciar um novo produto.

USUÁRIOS

CANAIS

CREDENCIAIS VALIDAÇÃO AUTENTICAÇÃO

Mobile

Documento

Assinatura

Correio

Nº de celular

Biometria

Prova de vida

SMS

E-mail

Leitura de código

Chamada

Back Office

OCR

Notificação Push

Multifator

Soft Token

HSM
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Casos de sucesso
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Store
Score

+ de 300 bilhões
de transações

+ de 3 bilhões
de usuários ativos

Objetivo de negócio

Se posicionar como líder do setor em inovação no México, 
por ser o primeiro banco a oferecer um canal digital.

• Mobile Banking

• Soft Token

• Biometria

4,4+ de 80
funcionalidades

• Tablet

• Smartwatch

• Integração Contact Center 

CONFIDENCIAL



Store
Score

+ de 750 bilhões
de transações

+ de 6,3 bilhões
de usuários ativos

Objetivo de negócio

Ser o primeiro aplicativo de pagamento móvel para a 
inclusão financeira no Chile. Alcançando o ponto máximo 
de transações, mais de 1.200/segundo.

• Payments

• Mobile Banking

• Soft Token

• Biometria

4,2

• Web Business Banking 

• Security in Business banking 
app

Melhor Projeto de 
inclusão financeira 
entre 180 bancos e o 
primeiro em ganhar 
na América do Sul. 
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Store
Score

+ de 85 bilhões
de transações

+ de 1,5 bilhões
de usuários ativos

Objetivo de negócio

Implementar solução de aplicativo mobile banking com 
notificações push afim de reduzir custos SMS ($3 BI/ano).
Em setembro de 2020, houve um crescimento 35% na 
quantidade de usuários.

• Mobile Banking

• Soft token

• Onboarding Online

4,2

• Notificações Push

• Carteira Digital

• ATM Cardless

+ de 80
funcionalidades
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Store
Score

+ de 200 bilhões
de transações

+ de 2,5 bilhões
de usuários ativos

Objetivo de negócio

Aumentar a inclusão financeira reduzindo o uso da moeda 
física durante a pandemia. Se tornou um dos cinco 
aplicativos mais baixados do país e em 15 dias o Banco 
Província teve um aumento de 750 mil usuários. 

• Mobile Banking

• Soft token

• Online Onboarding

4,6

• Notificações Push

• Carteira Digital

• ATM Cardless

+ de 80
funcionalidades
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Demonstrativo
da plataforma

Desenvolvimento Site

Desenvolvimento Mobile

Plataforma responsiva

Temas e templates

Lightning Speed Solutions

CONFIDENCIAL

https://veritran-my.sharepoint.com/:v:/p/gmalavasi/EXQk80I0KtJBiD0LFkUNmYMBP_vo8KSJqUBz0GR4xaVhSg?e=SP4OTS
https://veritran-my.sharepoint.com/:v:/p/gmalavasi/ERfOTcySURhLhr5IbNFy-AoB_sOtyKsmg7uUBLpPG-P3BA?e=b2oYbN
https://veritran-my.sharepoint.com/:v:/p/gmalavasi/EdwTiWOQK2xDrJ1z7Z7fpUMBjF-5QR3fV55MbOAmVnq4vA?e=8f0MY7
https://veritran-my.sharepoint.com/:v:/p/gmalavasi/EUQ1V7jf1TFJlJX_Ro_eMjkBNc_dPTQwWVwUYjroZwyjEw?e=Fn0Gyy
https://veritran-my.sharepoint.com/:v:/p/gmalavasi/ERbDQGYkiYlBm85bJgLreFkBYNsVCyDKGjW47vDlTf5YfQ?e=13mtfB


Muito obrigado!

veritran.com

Website

Landing PIX

CONFIDENCIAL


