PRODUTOS FINANCEIROS
Os Productos Financieros pretendem oferecer
soluções em dispositivos móveis para realizar
operações financeiras de acordo com os regulamentos do Banco do México e a Comissão
Nacional de Bancos e Valores Mobiliários
(CNBV), além de permitir pagamentos móveis
através de um canal eletrônico entre a instituição
financeira e o dispositivo móvel proporcionando
segurança, facilidade e confiança ao usar nossos
produtos.
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PRODUTOS FINANCEIROS
EVITE A PERDA DE CLIENTES DEVIDO À FALTA DE TECNOLOGIA MÓVEL
Atualmente as empresas dedicadas à comercialização de produtos e
serviços apresentam atraso econômico, estagnação tecnológica, diminuição
de clientes, vendas, oferta de produtos e serviços inovadores, devido a que
não implementam soluções tecnológicas para dispositivos móveis adaptados
às tendências e necessidades dos consumidores, ou seja, não migram seus
sistemas de pagamento tradicionais para sistemas móveis que lhes fornecem
ferramentas de acesso fácil, seguras e confiáveis para o cliente.
FAÇA NEGÓCIOS DESDE QUALQUER LUGAR DO MUNDO
A PRAXIS, com 20 anos de experiência em TI, oferece soluções para dispositivos móveis através da Gerência de produtos financeiros, criada para
responder às necessidades do mercado financeiro. Essas soluções permitem
realizar operações financeiras de acordo com os regulamentos do Banco do
México e da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) e pagamentos
móveis através de um canal eletrônico entre as instituições e o dispositivo
móvel.
UM PRODUTO INTEGRAL
Nossas soluções personalizadas estão 100% voltadas a corporativos e
instituições financeiras bancárias e não bancárias e são compatíveis com
dispositivos Android e iOS. Contamos com normas de segurança e qualidade
que nos permitem oferecer aos nossos clientes a proteção de suas
informações através do desenvolvimento seguro de nossas soluções móveis,
as quais evoluem de acordo com as mudanças de tecnologia e tendências no
mercado nacional e internacional.
A carteira de produtos que oferecemos é a seguinte:
SWITCH DE PAGAMENTOS
Serviço que permite realizar o processamento de pagamentos seja com
cartão físico ou mediante comércio eletrônico. Transforme seu celular em um
terminal de ponto de venda com serviços adicionais, como vendas de crédito,
pagamentos de serviços, notas fiscais eletrônicas e relatórios de vendas.
Um dos benefícios deste aplicativo é que pode se conectar a diferentes
dispositivos ou leitores. Possui certificações Visa, MasterdCard e PCI.
SOFTKEY
Aplicação que gera chaves únicas OTP únicas (Senha Única- One Time
Password) para contar com um segundo fator de autenticação e prevenir
assim acessos não autorizados ou realização de operações não autorizadas.
A CNVB possui o OTP categorizado como um fator de autenticação nível 3,
nosso produto possui conectividade com qualquer aplicativo da Banca
Móvel.
PAY WALLET (TECNOLOGÍA NFC)
Aplicação que funciona como uma carteira eletrônica; te permite guardar
informações de cartões de crédito, débito e fidelidade, também poderás
administrar e resgatar cupons, efetuar pagamentos desde um dispositivo
móvel, localização geográfica de comércios; através da tecnologia NFC.
PAYLINE
O aplicativo permite o processamento de pagamentos sem cartão físico para
que seja integrado em portais web e/ou carrinho de compras.
PREVENÇÃO DE FRAUDES E LAVAGEM DE DINHEIRO
Consultoria e assessoria em negócios para melhorar as práticas de mercado
em termos de padrões e modelos de prevenção de fraudes e lavagem de
dinheiro.
BANCA DIGITAL
Aplicação que serve para realizar operações bancárias, tais como;
transferências, consultas de saldo, registro de conta e pagamento de
serviços, que atendam aos padrões de qualidade, segurança, disponibilidade e regulamentações requeridas para a gestão de operações financeiras.
PRAXFINANCIAL
Aplicação dirigida a corretoras que permite realizar operações de investimento na Bolsa Mexicana de Valores. Também conta com uma plataforma de
aprendizagem para conhecer os conceitos básicos do mercado de valores e
como operar na BMV.

Integrar-se facilmente à
infraestrutura bancária.

Reduzir os custos de
operação e de infraestrutura.

Obter soluções de acordo
com o conceito de missão
crítica.

Melhorar a qualidade do
serviço ao cliente e ganhar
a sua lealdade oferecendo
uma solução que satisfaça
às suas necessidades.

Brindar serviços de
pagamento e cobrança
através de um banco
adquirente.

Operar com altos padrões
de segurança e proteção
de dados.

Agilizar os tempos para
realizar operações.

Revolucionar o serviço
tradicional bancário em
agências, aumentando o
uso da tecnologia móvel.

Cumprimento das
certificações, tais como:
PCI, VISA, MASTERCARD.

