Processo online e realtime através de dados públicos e oficiais que permite às empresas realizarem transações com mais segurança.
Para todas as Empresas (segmentos) controlar risco com agilidade e flexibilidade...

O Valide Decisor (motor de decisão) criado para facilitar o processo de tomada de decisão na concessão ou retenção de
crédito. Via web e pode ser integrado, através de diversas fontes de dados públicos e oficiais online e realtime com
definições de regras (políticas específicas) e totalmente parametrizado (sem custo). Permite a identificação de indivíduos e
a análise “on-line” do seu potencial de consumo. Sua empresa terá a flexibilidade e segurança necessárias para realizar as
diferentes validações exigidas por diferentes segmentos de mercado.
Benefícios
- Possibilidade de integração com mesas de decisão
- Tempo de construção de novas regras reduzido
- Rastreabilidade de todas as etapas da tomada de decisão
- Acompanhamento das decisões “on-line”
- Integração (sem custo) com sistemas internos e externos, com qualquer tecnologias e plataformas
- Sem exigência de volumetria
- Velocidade e flexibilidade na criação, mudança e implantação dos fluxos de decisão
- Sigilo total das regras de análise.
- Sem passagens
- Captura de dados atualizados no momento da análise, tanto em sistemas e serviços internos como serviços e birôs
externos
- Para todos os segmentos, sem exceção
- Análise automatizada é feita em poucos segundos, diferentemente do processo manual.
- Automação permite que a empresa monitore o perfil do cliente, seu histórico de pagamentos e a posição de seu contrato.
- Prevenção da perda de clientes
- Apresenta resultados em poucos segundos, permitindo que a empresa faça o fechamento de um contrato no mesmo dia.
- Proporciona maior agilidade para o processo da empresa, distanciando os clientes com perfis inadimplentes, atraindo e
compondo uma carteira com qualidade.
Com a solução, sua empresa poderá:
- Reduzir a inadimplência
- Aumentar a rentabilidade de projetos e produtos implantados
- Aproveitar melhor outras oportunidades de negócios
- Reduzir custos operacionais
- Otimizar processos internos
- Aumentar o valor percebido de seus clientes
- Reduzir o tempo de implantação e maturação do projeto
- Diversos meios de Captura de Proposta
- Dados consistentes e confiáveis
- Acesso a diversas Bases de Informação
- Versão para Pessoa Física ou Jurídica
- Flexibilidade de utilização dos Módulos da Esteira de Crédito
- Monitoramento do Risco de Crédito
- Workflow de todo o processo
- Possibilidade de criar e interagir com Programa de Relacionamento e Fidelização
Resultados
- Maior Rentabilidade
- Oportunidades de negócios X Redução da inadimplência
- Liberação rápida de crédito
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