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Ficha de dados

Wacom Ink 
SDK for  
verification
Para 
assinaturas 
confiáveis
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Wacom Ink SDK for verification

Wacom Ink SDK for verification
   O que é e como funciona

O que é o Wacom Ink SDK for verification? 

Um método baseado em software para verificar digitalmente 
assinaturas digitais manuscritas em tempo real. Desta forma, 
ajuda a prevenir fraudes em diversos fluxos de trabalho 
centralizados em assinaturas para serviços financeiros, 
assistência médica e o setor público, além de ser bem mais 
preciso do que as visualizações visuais feitas por funcionários.

Como o Wacom Ink SDK for verification funciona? 

O SDK pode ser usado para conectar uma aplicação como um 
sistema CRM, o qual é usado para armazenar exemplos genuínos 
de assinaturas de clientes, ao mecanismo de verificação de 
assinatura do SDK.

Quando uma nova assinatura digital manuscrita é capturada 
em um dispositivo compatível, o mecanismo de verificação a 
compara com um conjunto de exemplos genuínos em tempo real. 
Ele gera então uma mensagem instantânea de aceitação ou 
rejeição simples e altamente precisa. Essa mensagem se baseia 
em uma pontuação de comparação gerada pelo mecanismo 
de verificação entre 0 e 1, onde 0 não mostra nenhuma 
correspondência e 1 é uma correspondência exata. 
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   Exemplo de fluxo de trabalho, serviços financeiros

Wacom Ink SDK for verification

Muitas operações ainda precisam ser autorizadas pela assinatura do cliente.  
A tecnologia de verificação da Wacom ajuda o atendente a verificar a assinatura  
ao comparar automaticamente a assinatura às já armazenadas no sistema. 

1. A assinatura é capturada 
usando o formato ISO ou FSS  

2.  A assinatura capturada é 
enviada para o mecanismo  
de verificação

3.  O perfil da assinatura é 
enviado para o mecanismo  
de verificação

4.  O mecanismo de verificação 
 compara a  assinatura 
capturada com o modelo  
de assinatura

5.  O resultado da verificação  
é  apresentado ao atendente

6.  O perfil da assinatura pode 
ser atualizado e armazenado 
dentro do  aplicativo interno 
da empresa

Clerk

Customer

Enterprise Application

Verification 
engine

ISO FSS
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O que diferencia a solução da Wacom?  
 
A abordagem da Wacom quanto à verificação de assinatura 
baseia-se em décadas de experiência no desenvolvimento 
de hardware e software de assinatura digital manuscrita. 
Diferente das soluções alternativas, ela: 

É otimizada para dois cenários: pessoas não autorizadas 
forjando uma assinatura e os próprios donos da assinatura 
disfarçando suas próprias assinaturas.

Compatibilidade digital em tempo real e também baseada  
em imagem em uma única solução.  

É compatível com aparelhos Wacom e hardware de terceiros 
que gera assinatura digital manuscrita no formato ISO. 

Permite começar a verificação com uma única assinatura  
e permite a melhoria progressiva na precisão da verificação  
a medida que mais assinaturas são capturadas. 

Fornece um caminho de migração direto das assinaturas em 
papel para uma solução totalmente digital para assinatura 
digital manuscrita. 

Mitiga os riscos de compliance, pois nenhum dado  
é armazenado pelo SDK, diferente de alternativas  
baseadas em servidor.

Como o SDK é implementado? 
 
O Wacom Ink SDK for verification é um 
SDK leve que permite a integração rápida 
e fácil com os aplicativos já existentes  
e a infraestrutura.  

Ele é compatível com qualquer tipo  
de aplicativo como um sistema CRM  
que pode armazenar um arquivo  
de assinatura e qualquer hardware  
que captura assinaturas digitais 
manuscritas no formato ISO.  

Diferente das soluções alternativas 
que exigem a infraestrutura de seus 
próprios servidores, o Wacom Ink SDK 
for verification é instalado no servidor 
do próprio cliente e é chamado pelo 
aplicativo relevante através de um API.  

Todas as assinaturas digitais e os dados 
capturados também são armazenados no 
servidor do cliente e não pelo SDK. Isso 
elimina qualquer risco de compliance em 
potencial ou problemas de privacidade  
de dados.  
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Serviço bancário 
A verificação identifica operações significativas 
como contratos de hipoteca ou saques  
em dinheiro de grande valor em tempo real.    

Setor público 
A prevenção de fraude em eleição através da 
verificação de que os votos postais em uma 
eleição foram preenchidos e enviados pelos 
cidadãos elegíveis.   

Setor de saúde 
Proteção da autoridade da equipe médica 
sênior para aprovar procedimentos 
específicos ou medicamentos, de acordo  
com as especificações de compliance. 

Educação  
Confirmação da identidade de alunos quando 
chegam a um centro de exame para fazerem 
testes importantes.   

Hospitalidade  
Prevenção do roubo de itens valiosos através da 
confirmação do aceite autorizado de entregas 
em restaurantes etc. 

Quais são os casos de uso típicos?
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Visite essa URL para inscrever-se para  
um pacote de teste gratuito do Wacom Ink  
SDK for verification: wacom.com/loremipsum

Experimente 
gratuitamente
Permita-se  
ser convencido 
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business.wacom.com
© 2019 Wacom Technology Corporation. For more information please contact:  
Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 | Portland, OR 97209 USA 
esign@wacom.com · 1-503-525-3100

More human

More digital
Deseja integrar o Wacom Ink SDK for signature à sua solução? 

1-503-525-3100 /// esign@wacom.com

O Wacom for Business aproveita décadas de liderança em tecnologia de caneta digital para ajudar as empresas a digitalizarem seus processos que exigem 

interação pessoalmente. Aprimoramos os aparelhos Wacom e aparelhos compatíveis com canetas de outros fornecedores com o software que armazena 

e exibe a tinta digital com precisão das coordenadas biométricas. Essas integrações fortalecem nossa rede global de parceiros para incorporarem 

perfeitamente as assinaturas eletrônicas manuscritas e anotações em seus fluxos de trabalho organizacionais.  

O resultado: Processos sem papel com uma caneta digital preservando a sensação familiar do papel e caneta.  

Além disso, nosso padrão WILL™ 3.0 (Wacom Ink Layer Language) para tinta universal está sendo usado em novas aplicações que garantirão que a próxima 

geração de experiências do cliente será mais humana e mais digitais. 


