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Solução Completa em Biometria

Integra biometria aos sistemas, processos e transações na organização, 
garantindo uma gestão de identidade eficiente, moderna e segura

Para mais informações visite NCR.com
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http://www.NCR.com/telecom-technology


UniqueID Gestão de Identidade

Plataforma UniqueID

UniqueID é uma moderna plataforma biométrica que permite adotar gestão de identidade com base em biometria 
de maneira ágil, simples e segura. Reúne em uma única suíte a conexão com os melhores dispositivos de hardware 
biométrico e com os mais avançados softwares de comparação biométrica disponíveis no mercado, oferece interface 
simplificada para integração com os sistemas do cliente, e acompanha todo o fluxo dos processos envolvidos na gestão 
de identidade, respeitando as regras da organização. A plataforma passa por constantes atualizações que visam 
oferecer maior gama de funcionalidades e incorporar tecnologias emergentes à medida de seu amadurecimento.
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VALIDAÇÃO (1:1)
Para qualquer canal que possua um dispositivo biométrico integrado à plata-
forma UniqueID, a identidade do cliente ou usuário é autenticada biome-
tricamente a cada processo ou transação por meio de módulo exclusivo de 
verifi cação 1:1, reconhecendo um indivíduo de forma segura.

Acompanha todo o ciclo 
de vida de um documento:
protocolo de atendimento; 
emissão de 1ª e 2ª via de do-
cumentos; emissão de atesta-
dos; controle de espelhos de 
documentos; controle de lotes 
de documentos; emissão de 
documentos.

Utilização de biometria para a segurança pública. Processa a identifi cação 
criminal, para indiciamento ou outras consultas, com o cadastramento das in-
formações biográfi cas, antropométricas e biométricas, incluindo as imagens de 
fotos de perfi s e marcas, assinatura, impressões digitais e palmares.

PESQUISA (1:N)
O sistema ABIS (Automated Biometric Identifi cation 
System) é capaz de encontrar uma pessoa dentro de 
uma base de milhões de registros em poucos segundos. 

Cadastramento biométri-
co utilizado nos maiores 
projetos de biometria do 
Brasil.
Multibiometria:
Face, digitais, assinatura, 
entre outras tecnologias.



Benefícios
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Performance
Oferece excelente desempenho com respostas  
na ordem de segundos, mesmo em bases de  
milhões de usuários. 
 

Interoperabilidade
Está integrada aos principais fornecedores de 
ABIS* do mercado e às mais usadas tecnologias 
biométricas, e pode ser integrada com facilidade aos 
processos dos clientes. 

Usabilidade
Interface amigável (user-friendly), desenvolvida de 
forma a facilitar a navegação no sistema.

 
 
Auditabilidade
Todas as atividades do sistema geram trilhas 
de auditoria de modo que os processos são 
integralmente rastreáveis.

*ABIS (Automated Biometric Identification System), sistema que realiza a identificação, ou seja,  
encontra um determinado indivíduo pesquisando em uma base de imagens biométricas.

Flexibilidade
Pode ser usada em qualquer organização que necessite 
fazer gestão de identidades por biometria, tais como 
órgãos de governo, instituições financeiras, grandes 
varejistas ou organizações de serviços. 

Escalabilidade
A solução pode ser expandida à medida da 
necessidade do cliente, desde milhares até centenas 
de milhões de registros. 
 

Precisão
Permite calibragem no ambiente específico de cada 
cliente de forma a atingir altos índices de precisão.

 
 
Conveniência
Com a verificação biométrica o usuário utiliza 
os recursos com comodidade e agilidade sem a 
necessidade de senhas ou cartões.



Provedora de Solução  
de Identificação

Com comprovada experiência em grandes projetos de identificação 
biométrica para governo e setor financeiro, a NCR oferece soluções 
completas de hardware, software e serviços (Turn Key). Conta com 
conhecimento especializado em técnicas de prevenção a fraudes, diferentes 
tecnologias biométricas, aplicativos flexíveis de gestão de fluxo com acesso 
a grandes bases de dados e capacidade para implantação e atendimento 
em mais de 5.000 municípios em todo o Brasil.

Usada por uma 
das maiores bases 
biométricas privadas  
do mundo e por  
projetos de governo  
de grande porte
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AVALIAÇÃO 
INICIAL

DEFINIÇÃO
DO PROJETO IMPLANTAÇÃO PRODUÇÃO

SUPORTE
MANUTENÇÃO

mais de
5.000
municípios
atendidos

Processos: Modelagem de processos empregando a biometria 
com foco em melhoria de efi ciência operacional, de qualidade de 
atendimento e prevenção a fraudes.
Produtos/Serviços:

Software: Plataforma UniqueID, cadastro biométrico, módulos 
específi cos para o cliente.
Hardware:Leitores biométricos, servidores, storage, redes.
Serviços: Consultoria, Implantação, Manutenção e Suporte.

Pessoas: Treinamento.

Avaliação dos processos atuais 
e demandas apresentadas.

Planejamento de rollout. Acompanhamento do piloto.
Treinamento on the job.
Instalação da solução nos pontos/canais de 
atendimento em todo o território brasileiro.

Calibragem da solução para verificação 
e identificação.
Parametrização da solução e 
desenvolvimento de módulos específi cos.





Entre em contato através da NCR.com

A NCR Corporation (NYSE: NCR) é uma empresa líder no fornecimento de software e serviços nas áreas 
financeira, de varejo, hospitalidade, pequenas empresas e indústrias de telecomunicações e tecnologia. 

Executamos aspectos-chave dos negócios de nossos clientes para que eles possam se concentrar no que 
fazem de melhor. A NCR está sediada em Atlanta, GA, com 34.000 funcionários e soluções em 141 países. NCR 

é uma marca comercial da NCR Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
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