
US$ 100 
bilhões 
em ativos 

Para cada 

US$ 300 milhões 
em crescimento 
de receita

ele pode alcançar até 

ao personalizar as interações 
com seus clientes

Temenos Onboarding, 
Originação e 
Acompanhamento

Os bancos têm um novo desafio para ir além dos produtos 
financeiros: encantar seus clientes com experiências consistentes 
e humanas em todos os seus canais – desde o onboarding sem 
percalços, originação de empréstimos simplificada até serviços 
terceiros conectados.

Os desejos dos clientes vão além das transações básicas. 
Os clientes desejam serviços bancários que tenham um impacto 
positivo em suas vidas a longo prazo.

Maneiras mais fáceis de pagar contas 
ou enviar dinheiro em tempo real

Soluções inteligentes para ajudá-los 
a alcançar seus objetivos de vida

Recomendações precisas para 
guardar e investir dinheiro

Um banco que retribui (doações 
baseadas em causas)
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Qual dos seguintes seria mais atraente para você?

29%

22%

6%

43%

Reinvente a jornada 
bancária do seu cliente

Os clientes modernos da atualidade 
estão exigindo das Instituições 
Financeiras uma experiência digital  
cada vez mais elevada para serem 
conquistados, engajados e mantidos 
dentro de casa.

que um banco possui,



Descubra o Temenos Omnichannel Banking para 
Onboarding, Originação e Acompanhamento

21 3
Onboarding

preciso
Originação ágil

e flexivel

Engajamento
e atendimento 
consistente e

omnicanal

Temenos Omnichannel Banking para 
Onboarding, Originação e Acompanhamento

Visão do cliente

Simulador 
de produto

Varredura e 
verificação 

de identidade

Gerenciamento 
de leads

Renda e 
emprego

Aplicações 
conjuntas

Endereço 
do Google

Envio de 
documentos

Integração 
de terceiros                                                           

Visão do banco

Visão do 
cliente

Gerenciamento 
de palco

Aprovações 
rápidas

Tempo de 
resposta rápido

Avaliação e 
decisão

Integração nativa 
com Salesforce

Empréstimos Integrado ao 
Core Transact

Pòs-submissãoPré-envio

Alimentado por IA, decisão automática inteligente e uma visão do 
cliente de 360 graus para experiências perfeitas e hiperpersonalizadas 
em todo o ciclo de vida do cliente.

A Solução da Temenos para Onboarding, Originação e Acompanhamento é  
uma solução única ágil e extensível. Oferecida de forma independente do 
Core Bancário, formato SaaS, em pacotes de serviços bancários para 
capacitar os Bancos de Varejo PF, PJ e Corporate e Alta Renda a oferecer 
serviços diferenciados, ofertas de produtos e tempo de lançamento no 
mercado mais rápido em todos os canais

%
 

% %65
no tempo de 
onboarding digital

Redução média de Redução média de Aumento médio  de

62
no tempo de originação
por meio de canais digitais

65
na taxa de finalização 
integrada (front ao back) 
para originações

Conheça Mais

https://www.temenos.com/products/infinity/customer-acquisition/

