İNNOVA
BİYOMETRIK İMZA ÇÖZÜMÜ
Biyometrik İmza uygulamalarında geleceği İnnova ile
yakalayın
Dijitalleşen iş süreçlerinde ıslak imzayla yapılan kontroller, yerini alternatif dijital yöntemlere
bırakıyor. Giderek artan biyometrik imza çözümleri dijital dönüşüm yolculuğundaki şirketlerin
süreçlerini kolaylaştırırken, verimlilik artışına da katkıda bulunuyor.
İnnova’nın dijital dönüşüm yolculuğundaki şirketlere sunduğu çok sayıdaki çözümden biri olan
Biyometrik İmza Çözümü, sözleşme süreçlerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar.
Uygulama, yüksek güvenlik standartlarıyla süreçlerin tümüne kolayca dahil edilebilir.
Tamamen kişiye özel olan ve bir başkası tarafından taklit edilmesi mümkün olmayan el yazısı ile
imzanın dijital karşılığı olan Biyometrik İmza Çözümü, kurum içi verimliliğin yükselmesine katkıda
bulunur, bununla birlikte müşteri deneyimini de yeni, kişiye özel ve yüksek standartlara taşır.
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Biyometrik İmza Çözümü ile elde edeceğiniz avantajlar
İnnova Biyometrik İmza Çözümü, farklı süreçlerinize dahil olarak yalnızca sözleşme
süreçlerinizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmekle kalmaz, aynı zamanda geleneksel
uygulamalara oranla çok sayıda kazanım elde etmenizin yolunu açar.
Dijital dönüşüm yolunda en kolay uyum sağlanan teknolojilerin başında gelen ve geleneksel
imza sürecinde neredeyse hiçbir değişim hissi yaratmayan Biyometrik İmza Çözümü;
•
•
•
•
•

Doğala en yakın kullanıcı deneyimini sunar.
Kart, anahtarlık vb. ürünleri taşıma gereksinimi bulunmaz.
Başvuru, maliyet vb. süreçlere gerek duymaz.
Çalınma, habersiz kullanım, taklit edilme gibi tehlikeler taşımaz.
Parolaları hatırlayamama ve periyodik olarak değiştirilme derdine son verir.

Cihaz ve sistem bağımsız bir çözüm
İnnova Biyometrik İmza çözümü, güncel teknolojileri destekleyen, basınç duyarlı ekranlara sahip
tablet, akıllı telefon, signpad ve monitörlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Android, iOS ve Windows işletim sistemlerinde çalışan uygulamalar, uygun özellikteki el
terminalleri ve kiosklarda da kullanılabilir. Stylus kalem kullanımı ile birlikte, imzanın en yüksek
kalitede yakalanabilmesi mümkün olmaktadır.

Her alanda tasarruf
İnnova Biyometrik İmza Çözümü, pek çok süreçte tasarruf elde etmenizin yolunu açar. Yalnızca
form ve sözleşme gibi belgelerin dijital ortamda güvenilir bir şekilde kullanım ve onayını
sağlamaz, aynı zamanda yazdırma ve fotokopi maliyetlerinden; dosya, etiket, zımba gibi kırtasiye
malzemelerinden, evrakların kargo ile gönderiminden kaynaklanan lojistik maliyetlerden
ve elbette tüm bu süreçler için harcanan insan gücünden tasarruf etmenizi sağlar. Çözüm,
kazandırdığı zaman sayesinde de işinize daha kolay odaklanmanızı da kolaylaştırır.

Biyometrik imzada global işbirliği
İnnova, Biyometrik İmza Çözümü’nde, teknolojik altyapıda kritik bir katman olan imza
yakalama motoru için dijital dönüşüm ve e-güvenlik alanında dünyanın önde gelen
kurumlarından Namirial’ın çözüm ortağıdır. Milyonlarca kullanıcı tarafından aktif olarak
kullanılan bu çözümler yüksek güvenlik standartları ve teknolojisiyle farklılaşmaktadır.
İnnova’nın yazılım ve entegrasyon alanlarındaki gücü, Namirial’ın “Significant” çözümü ile
birleştirilmektedir.
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