
REFINITIV® QUAL-ID 
Müşterilerinizin deneyimini iyileştirerek, operasyonel verimliliklerini artırarak 
ve uyum riski maruziyetlerinizi azaltmaya yardımcı olarak dijital dönüşüm 
yolculuğunuzda size destek olan güçlü bir platform çözümü.
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REFINITIV® WORLD-CHECK® TARAFINDAN DESTEKLENEN  
REFINITIV® QUAL-ID

• Hızlı ve güvenli dijital kimlik doğrulama ve tarama 
• API ile sorunsuz sorgulama
• Sorunsuz müşteri deneyimi sunar
• Azalan müşteri terk oranları 
• Daha az dolandırıcılık ve daha iyi uyum

FATF'nin kimlik kanıtlarının toplanması 
üzerine "Dijital Kimlik Rehberi" belgesine 
göre, kimlik doğrulama sürecinde iki faaliyet 
gerçekleştirilmelidir:
• Kimlik onaylama [IDV (kimlik bilgileri) ve belge doğrulama]
• Kimlik doğrulama (canlılık ve yüz eşleştirme)

Ek tarama kontrolleri:
Ödüllü World Check Risk İstihbaratı veritabanını kullanma.

Dijitalleşmeyi benimsemeye yönelik iş 
zorunluluğu 
İş ve iş süreçlerimizin dijitalleştirilmesi, 2020 yılının 1. çeyreğinden 
bu yana "bir" iş önceliği olmaktan "iş zorunluluğu" haline geldi. 
Yaşama ve çalışma şeklimizle ilgili beklenmeyen değişiklikler 
hem kullanıcıların hem de işletmelerin dijital çözümleri 
benimsemesini daha da hızlandırdı. Dijitalleşmenin gidişatı, 
salgının etki alanı azalmaya başladığında bile tersine çevrilemez. 
Davranışlardaki mevcut değişikliğin yanı sıra bu değişikliklerin 
kalıcı etkisinin bir kanıtı olarak Çin'e bakabiliriz. Çin'de yerleşmiş 
olan COVID-19 davranışları nedeniyle çevrimiçi etkinliklerin yüzde 
üç ila altı oranında kalıcı bir artış göreceği tahmin edilmektedir. 

İşletmelerin dijitalleştirilmesi için devlet teşviki 
ve mevzuatsal teşvikler 
Talep artışında ve dijitalleştirilmiş süreçlerin benimsenmesindeki 
hızlanmanın yanı sıra bunlar düzenleyici kurumlar tarafından da 
teşvik edildi. COVID öncesi ortamda, şirketlerin yeni teknoloji 
odaklı süreçleri dahil etmek istediklerinde karşılaştıkları 
engellerden biri, bu dönüşümün düzenleyici ve/veya idari 
kurumlar tarafından kabul edilmesini sağlamaktı. Bu engel 
artık önemli ölçüde azalmış ve hatta bazı durumlarda ortadan 
kaldırılmıştır. Bununla ilgili olarak 1 Nisan 2020'de önemli bir 
açıklama yapıldı: "FATF, sorumlu dijital müşteri katılımını ve 
dijital mali hizmetlerin sunulmasını oldukça teşvik eder1." 
Bu açıklama, özellikle mali hizmetlere atıfta bulunsa da FATF 
önerilerinin finansal olmayan hizmetler endüstrisi önerilerine de 
temel oluşturduğunu görüldü.

Artık a) dönüşüm gündemini desteklemek için bir iş zorunluluğu, 
b) dijitalleştirilmiş süreçleri benimseme ihtiyacı olan kritik bir 
kullanıcı kitlesi ve c) bu değişiklikler için mevzuatsal destek 
mevcuttur. Bu durum, hangi süreçlerin önceliklendirileceği ve 
mevcut teknoloji özelliklerinin nasıl değerlendirileceği konusunda 
bazı soruları gündeme getirir. 
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oranında müşteri, COVID-
19'dan bu yana çevrimiçi 
bankacılık işlemlerini artırdı2.

1   https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/statement-covid-19.html
2  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-

Services/gx-fsi-realizing-the-digital-promise-covid-19-catalyzes-and-accelerates-
transformation.pdf

Dünyanın dört bir yanındaki 
yenilikçi kuruluşlar; müşteri 
deneyimini iyileştirmek, 
dolandırıcılık ve kara para 
aklamaya karşı kendilerini 
korumak ve iş esnekliğini 
güçlendirmek için dijital 
dönüşümü benimsemenin daha 
akıllı yollarını etkin bir şekilde 
araştırmaktadır.
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Müşteri katılımı ve doğrulama süreçlerinin 
dijitalleştirilmesi 
Müşteri katılım süreçlerinin ve üçüncü taraf doğrulamasının 
dijitalleşmesini önceliklendirmeye yönelik olan önceki içerikler; 
manuel süreçlerin zaman alıcı, verimsiz, maliyetli doğasına ve 
ilgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu olma ve aynı zamanda 
olumlu bir müşteri deneyimi sağlama yönünde artan baskıya 
işaret ediyordu. Tüm bunlar doğru ancak bazı kritik farklılıklar 
da ortaya çıktı: Gelir elde etmek için acil olarak etkin uzaktan 
çözümler uygulama ihtiyacı. 

Bu zorluk; şifreler ve bilgiye dayalı kimlik doğrulama (KBA) gibi 
eski çözümlere dayanan, genellikle yetersiz kalan güvenlik 
süreçlerinin sorunsuz hizmet ve hızlı geri dönüş bekleyen 
teknoloji meraklısı tüketicilerle bir araya gelmesiyle daha da 
artıyor.

Birçok mevcut çözüm, işletmelerin veya müşterilerinin ihtiyaçlarını 
yeterli şekilde karşılamamaktadır ve genellikle müşterileri 
doğrulayamama nedeniyle işlemlerin terk edilmesiyle, çevrimiçi 
hesap açılışıyla ilgili düşük başarı oranlarıyla ve suç faaliyetlerinin 
tespit edilememesiyle sonuçlanmaktadır. Bu sorunlar, genellikle 
eski sistemlere yeni özellikler yerleştirmeye çalışırken daha da 
artıyor.  
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Bununla birlikte, işletmeler için uzaktan müşteri katılımı ve 
doğrulama süreçlerinin dijitalleşmesini daha karmaşık hale 
getiren bu kuvvetler, aynı zamanda teknoloji perspektifinden 
inovasyonu teşvik etmek için bir araya geliyor. Dijital kimlik 
devrimi, bu sorunları çözmek için geliyor ve gelişmiş tüketici 
gizliliği ve veri koruması gerektiren düzenlemeler ile seçim, 
adalet, esneklik ve çok kanallı deneyim isteyen tüketiciler de 
dahil olmak üzere birbiriyle bağlantılı birçok faktör bu gelişmeyi 
etkiliyor. 

Diğer önemli faktörler şunlardır:

• Bankacılık sektörüne yeni adım atanların sektöre giriş 
engellerini düşük seviyede tutmayı sağlayan teknolojik 
gelişmeler 

• Dünya çapında dijital kanalların giderek daha fazla kullanılması 
• Kuruluşlar arasında daha fazla bağlantı
• Müşterilerin, ticari faaliyetlerinin ve yapılarının artan sınır ötesi 

yapısı
• Gelişmiş mali suçlulara karşı koruma ihtiyacı 

Dijital kimlik devrimi ivme kazanmaya devam ettikçe, hem 
işletmeler hem de tüketiciler daha hızlı geri dönüş süreleri, 
daha fazla güvenlik, daha düşük maliyetler ve daha iyi müşteri 
deneyimi gibi birçok avantajdan yararlanabilir. 

Refinitiv Qual-ID
Refinitiv Qual-ID; hızı, verimliliği ve doğruluğu artırmak için güvenli 
dijital kimlik doğrulama ve tarama sağlar. 

Qual-ID, müşterilerin tek bir API üzerinden tek işlemle güvenilir 
kaynakları kullanarak kimlikleri doğrulayabilmeleri, yasal belgeleri 
denetlemeleri ve mevzuatsal ve mali riskleri tarayabilmeleri için 
pazar lideri World Check Risk İstihbaratından yararlanır.

Coğrafyaların ve kanalların ötesine geçen küresel bir çözüm olan 
Refinitiv Qual-ID, işletmelerin müşteriler ve üçüncü taraflarla ilişki 
kurmasına ve konumdan bağımsız olarak güvenilir işlemlerle 
çalışmaya başlamasına olanak tanır.

%94 
oranında anket katılımcısı, 
mali suçları tespit etmek 
için kullanılan teknolojinin 
müşteri bağlılığını da artırdığı 
konusunda hemfikir.



Kapsamlı dört adımlı yaklaşım
Refinitiv Qual-ID dört unsurdan oluşur:

• Belge doğrulama (IDP)
  Bu çözüm, "Bu kimlik belgesi yasal mı?" sorusunu yanıtlar. 

Ayrıca bilgileri ayıklayıp müşteri yolculuğundaki diğer adımları 
önceden doldurarak müşteri deneyimini iyileştirmeye yardımcı 
olmak için Optik Karakter Tanıma (OCR) da kullanılabilir.

• Pasif Canlılık ve Yüz Eşleştirme

  Bu adım, kimlik doğrulaması için sağlanan belgeyle kişinin 
kimliğini doğrular. Canlılık unsuru, doğrulama kontrollerinde 
gerçek bir kişinin yer almasını sağlayarak güvenlik seviyesini 
artırır. 

• Kimlik doğrulama (IDV)
  35'ten fazla ülkeyi kapsayan bu çözüm, bir kişinin gerçekten 

var olduğunu ve bağımsız, güvenilir kaynaklardan 
(ör. hükümetler, kredi büroları vb.) elde edilen bilgileri 
karşılaştırarak söz konusu kişinin kim olduğunu doğrular.

• Risk taraması
  Refinitiv Qual-ID'nin kapsamlı tarama özelliği, pazar lideri 

World Check Risk İstihbaratı verilerimizden yararlanır.

3  https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days
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Refinitiv, yaklaşık 190 ülkede 40.000'den fazla kuruma hizmet veren, dünyanın en büyük finans piyasaları veri ve altyapı sağlayıcılarından biridir. Gelişen küresel finans 
piyasaları topluluğunu birbirine bağlayan lider veri ve görüşler, ticaret platformları ve açık veri ve teknoloji platformları sunarak ticaret, yatırım, birikim yönetimi, mevzuatsal 
uyum, pazar veri yönetimi, kurumsal risk ve mali suçla mücadele konularında yüksek performans sağlar.

Refinitiv dijital kimliğin avantajları 
Geniş kapsam
100'ün üzerinde güvenilir ve bağımsız veri kaynağını doğrulayan 
35'ten fazla ülke ile IDV'miz doğru ve güvenilir bilgiler sağlayabilir. 
Belge doğrulama (6000'in üzerinde belge şablonuyla), yüz 
eşleştirme, canlılık tespit etme ve tarama söz konusu olduğunda, 
dünya çapında bir kapsama sahibiz.

World-Check verilerinin gücü
Tek bir çözümde risk tarama özelliklerinin yanı sıra kimlik 
doğrulama ve kimlik denetleme özellikleri sunan, müşteri katılımı 
çözümümüzle entegre edilmiş 4,8 milyondan fazla kayda ait 
kaliteli, doğru risk istihbaratı verileri.

Azaltılmış sorunlar
Pasif canlılık özelliğimiz, otomatik IDV'miz ve belge doğrulama 
özelliklerimiz, müşteri katılımı sürelerini önemli ölçüde azaltabilir, 
sorunsuz bir deneyim sunabilir ve manuel işlemleri azaltabilir.

Veri gizliliği
Sistemlerimizde PII verilerini saklamıyoruz. Tüm işlemler 
depolanır ve şifrelenir.

Daha düşük maliyetler, daha az çaba
Qual-ID doğrulamaları aracılığıyla bir müşterinin doğrulanması 
iki ila dört dakika sürer. Bu, manuel doğrulamalar ile 
karşılaştırıldığında önemli maliyet tasarrufları anlamına gelir.

Esnek ve kolay entegrasyon
Tek bir API olduğu için müşteri katılımı iş akışlarınızı karşılamak 
konusunda esneklik sağlar ve kolayca entegre edilebilir. İyi 
oluşturulmuş* iş akışımızı entegre etmek için gereken ortalama 
süre aylar veya yıllar yerine birkaç hafta olur.

*İş akışı unsurları ve ilişkili kullanıcı arayüzü bileşenleri önceden 
oluşturulmuş ve dağıtılmıştır.

Sertifikalı
ISO 27001/30107-3 API uç noktalarımız, verileri sunucularımıza ve 
sunucularımızdan (TLS şifreleme standartlarını kullanarak) güvenli 
bir şekilde aktarmanızı sağlar.

Veriler, yaklaşık sekiz 
hafta içinde tüketiciler ve 
işletmelerin dijital çözümleri 
benimsemesi açısından 
beş yıllık bir ilerleme 
kaydettiğimizi gösteriyor3 
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