JULHO/2020

informa

Prezado Associado,
Visando Oferecer os melhores serviços e produtos de qualidade, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco, informa que a partir de 30/07/2020, as consultas
cadastrais de Pessoa Física (820 – Fone, 730 – Fone + , 428 – Accerto PF) serão descontinuadas do nosso portfólio de produtos e substituídas pela consulta 222 – VALIDA ID,
uma consulta moderna com todas as informações necessárias para validar, enriquecer
e completar a sua base, garantindo eficácia e qualidade para o sucesso das estratégias
do seu negócio.
PRODUTO ATUAL

PRODUTO NOVO

Fone - 820
Fone + - 730
Accerto PF - 428

- 222

A nova consulta Valida ID vai reunir, em apenas quatro modalidades, todas as informações cadastrais
solução mais inteligente e completa, muito mais aderente às decisões de negócios, módulos:
223-CadastraL 224-CadastraL COMPLETO 225-LOCALIZAÇÃO 226-QUALIFICAÇÃO

Estamos à disposição para esclarecimentos e dúvidas,
fale com um de nossos consultores pelo telefone 3651-7755

informa

Já pensou em ter uma solução completa, rápida e dinâmica, que integra todas as informações
cadastrais de seus clientes?
Com o Valida ID você tem todas as informações necessárias para validar, enriquecer e completar
a sua base, garantindo eficácia e qualidade para o sucesso das estratégias do seu negócio.

Benefícios para seu negócio
Autonomia e Flexibilidade
Facilidade nas consultas com retorno de atributos que fazem
mais sentido para a sua busca.
Redução de Riscos de Fraude
Valide todas as informações cadastrais de um cliente e evite
possíveis fraudes.
Versão Web com maior facilidade de uso
Layout de fácil entendimento e 4 chaves de entrada
Padrão: CPF | Diferencial: E-mail, telefone e nome completo.

Integração de Informações Cadastrais
Autopreenchimento Cadastral
Seu cliente preenche apenas o CPF e o Valida ID devolve
automaticamente outros dados cadastrais.
Validação Cadastral
Valide as informações da sua base de clientes, mantendo-as
corretas, atualizadas e garantindo maior retorno nas suas ações.
Encontre Clientes
Com apenas o nome completo de um cliente da sua base, você enriquece
e encontra outras informações, como endereço e telefone, por exemplo.

Conheça os módulos disponíveis
Você conta com informações completas, na medida que precisar, utilizando
o módulo que mais se encaixa sua necessidade.
223-CadastraL 224-CadastraL COMPLETO 225-LOCALIZAÇÃO 226-QUALIFICAÇÃO

Descubra tudo o que o Valida ID pode fazer pelo seu negócio
Estamos à disposição para esclarecimentos e dúvidas,
fale com um de nossos consultores pelo telefone 3651-7755

