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O Mobile 3.0 é a aposta
da Asseco PST para o Mobile Banking.
O Canal Mobile é o preferido dos millennials e um dos preferidos paras as restantes gerações. Mais próximo,
mais pessoal, ter uma APP é essencial para qualquer Instituição Financeira.
O Mobile 3.0 é uma APP nativa, suporta iOS e Android e responsive também para Tablets, com mecanismos de
segurança, como autenticação biométrica (seja impressão digital ou reconhecimento facial), PIN ou até device re-

gistration/ geolocalização. Princípio de Building Blocks de forma a disponibilizar funcionalidades diferenciadoras
ou com um cariz mais inovador.

Building Blocks
STANDARD

Funcionalidades tradicionais bancárias

ONBOARDING Possibilidade de criação de processos

como, Consulta de Contas e Cartões, Movimentos,

de Onboarding distintos, por produto, segmento de

Transferências, Posição Integrada, Pagamento de

cliente, ou outra dimensão que o Banco pretenda.

Serviços e Aplicações a Prazo entre outras opções
amplamente utilizadas.

POUPANÇA POR OBJETIVOS Disponibilizar uma forma de criação de objetivos para as poupanças dos

ABERTURA DE CONTA DIGITAL Possibilidade de aber-

clientes dos Bancos. Estes objetivos são suportados

tura de conta e angariação de um novo cliente no ca-

através de um produto financeiro definido pelo

nal móvel. É solicitada a informação necessária (legal)

Banco. São disponibilizadas tanto para o cliente,

para a abertura de conta através de um formulário

como para o Banco, métricas da Poupança por Ob-

posteriormente para oficializar e validar a identidade

jetivos.

da pessoa que naquele momento se encontra a abrir
a conta é realizada uma videochamada.

(*) Módulo obrigatório

Mobile 3.0 o seu Banco sempre consigo,
mais pessoal, mais seguro, mais seu.

Customer Insights
Assitente Pessoal
Onboarding Conta Digital
Inteligência Artificial

CUSTOMER JOURNEY Experiência transparente de

PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT Visão global

interação do cliente com o seu Banco e entender

das despesas e ganhos do cliente, detalhe dos mo-

o que este faz, quando faz e de onde faz. Dotar

vimentos e por categoria; Capacidade de criação

o banco de poder entender a jornada feita pelos

de orçamentos; Possibilidade de integrar com ou-

seus clientes, filtrando por segmento, nº de cliente,

tros fundos financeiros que o cliente possua, crian-

valores e outros parâmetros.

do assim uma visão agregadora de todo o portfolio

Possibilidade de dotar este módulo de uma peça

do cliente.

adicional, CRM e criar campanhas focadas com base
na informação recolhida.

MOBILE 360º Módulo com cariz mais inovador e
disruptivo; Os dados dos clientes trabalhados com

SIMULAÇÃO E CONCESSÃO DE CRÉDITO EM TEMPO

sistemas de Machine Learning e algoritmos que

REAL Disponibilização de simuladores de crédito na

permitem entender padrões de consumo, existên-

APP; Possibilidade de realizar pedido de crédito atra-

cia de recomendações e interação através de Bots

vés da APP e de acordo com os processos internos do

e assistentes virtuais. Utilização de funcionalidades

Banco até conceder crédito em tempo real.

dos dispositivos como câmara ou geolocalização.
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