
FraudID 
Sikker viden 

VerifectCONNECT 

Kundevalidering i et helt nyt 
perspektiv 



VerifectCONNECT sætter kontrol af ordrer i et helt nyt perspektiv – 
kundevenligt, tidsbesparende og effektivt. 

Efter købet er afsluttet i din 
forretning, modtager din kunde et link 
til VerifectCONNECT. Her kan  kunden 
gennemføre sin verificering både med 

og uden brug af mobiltelefon 

Hvis kunden indtaster 
mobilnummer modtages kode via 
SMS. Uden mobil modtages kode 

via VerifectCONNECT. Koden 
indtastes og verificeringen afsluttes 

Du modtager en risikovurdering af 
ordren. Risikovurderingen dannes af 

en avanceret scoringsmodel der 
analyserer på mere end 30 

parametre  

De fleste netforretninger oplever forsøg på svindel og 
bruger ofte meget tid på at kontrollere ordre og 
kontakte kunder.  
VerifectCONNECT er en ny måde at bekæmpe 
netsvindel på. Det kombinerer kundevenlighed med 
det nyeste indenfor svindelbekæmpelse.  
Med VerifectCONNECT undgår du at bruge tid på at 
kontakte kunder og bekræfte deres identitet - 
VerifectCONNECT automatiserer kundevalidring, så du 
sparer tid og din kunde føler sig bedre behandlet. 
VerifectCONNECT er bygget på en avanceret 
analysemodel som blandt andet scorer på: 

• IP Geolokation 
• Proxy kontrol 
• Enhedsprofilering 
• Telefonnummer analyse 

Du bestemmer selv, om din ordre skal gennemføres 
eller afvises. Med en vurdering af hvor risikofyldt en 
ordre er, gør vi det nemmere for dig at træffe den 
rigtige beslutning. 
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Med VerifectCONNECT får du 

 Unik kundevenlig validering 

 Sikkerhed der ikke påvirker 

konverteringsraten 

 Avanceret risiko analyse 

 KYC – Know Your Costumer 

 Integreringsmulighed med VerifectPROTECT 

eller internt overvågningssystem 

 Eksperthjælp  

Gratis prøveperiode 

Er VerifectCONNECT noget for dig? Prøv 
løsningen gratis i 30 dage*. 

Teamet bag FraudID 
Vi har mange års erfaring med efterforskning og 
bekæmpelse af alle former for betalingskort 
kriminalitet. Den erfaring har vi brugt til at udvikle 
sikkerhedsløsningerne VerifectPROTECT og 
VerifectCONNECT. Vores viden er din garanti for 
de bedste løsninger på markedet. 

 
VerifectCONNECT sælges som API eller Stand 
Alone. Da det hele hostes hos FraudID skal du 
ikke spekulere på nye misbrugstrends, 
systemopdateringer o.lign.  

Skriv eller ring til os hvis du vil vide mere 
info@fraudID.dk eller 32 71 36 12  

* Du betaler kun for SMSudgiften i prøveperioden 


