PRODUKTSAMMANFATTNING

Kofax Mobile Credit and
Debit Card
Friktionslös kontohantering och betalningar
Kontohantering är en av de största utmaningarna bankerna
står inför vid registrering av nya mobila kunder. Progressiva
banker erbjuder ID-insamling för att fylla i en ansökan genom
att extrahera data från ett körkort eller annat ID-kort. Denna
avancerade funktionalitet minskar omständligt krångel, vilket i
sin tur minskar antalet missade nyregistreringar, men i många
fall ligger det nya kontot vilande eftersom det inte används.
Vår insamlingslösning för betalkort extraherar kontonummer
och utgångsdatum från kredit- och betalkort, och är ett
naturligt tillägg till Kofax Mobile IDTM. Denna
extraktionslösning för betalkort eliminerar praktiskt taget
datainmatningsfel, vilket förbättrar behandlingshastigheten
för en snabb och friktionsfri nyregistreringsupplevelse.

Den mobila första kunden

Minska antalet oanvända konton och kunder som
överger varukorgen
Om din bank upptäcker oanvända konton eller om ditt
företag märker att kunden lämnar varukorgen utan att
slutföra köpet, använd Kofax Snap and Pay-teknik för att
avlägsna krångel, förbättra kundupplevelsen och öka
intäkterna.

Funktioner
 Serverlösning som stöder bankutfärdade kredit- och
betalkort

Kunder i alla åldrar och demografier tänker “mobilen förstås”,

 Extraherar följande fält:

vilket innebär att mobilenheten är deras föredragna och oftast

 Kortnummer

primära kanal för engagemang. Undersökningar tyder på att
över 75 % av mobila nyregistreringar sker via

 Utgångsmånad

mobilwebbläsaren, varför en serversidoextraktionslösning

 Utgångsår

krävs. Hittills är Kofax det enda företaget som erbjuder en

 Indikerar korttyp

serversidoextraktionslösning för kortbetalning, som direkt
stöder både mobilwebbläsare och appbaserade

 Visa

registreringsfall. Denna marknadsledande teknik förbättrar

 Mastercard

inte bara upplevelsen för den mobila kunden, den stänger

 Upptäcka

också processen för nytt konto på mobilen, vilket är mycket
fördelaktigt för banken.

Snap and Pay för alla affärer

 AMEX
 Returnerar en flagga om kortet har löpt ut

Denna marknadsledande teknik är inte bara tillgänglig för
bankerna, den kan användas av alla företag som vill göra
deras betalningsprocesser smidigare. Snap and Pay för en
pizza, en flygbiljett, en högskoleansökan eller en

Läs mer om Kofax Mobile Credit and Debit Card
på kofax.com

försäkringsavgift. Online-återförsäljare kan erbjuda Snap and
Pay för beställningar via deras mobilapp eller
mobilwebbläsare. Möjligheterna är oändliga.
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