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INTRODUCTIE
Met PiM kun je als bedrijf of webwinkel verschillende persoonsgegevens van je
klanten opvragen. Hiermee kunnen consumenten op een nieuwe en veilige manier
aanmelden, inloggen en betalen. PiM is mogelijk gemaakt door KPN en staat voor
Persoonlijke Identiteits Manager. Het is een nieuwe manier van online identificatie
bij webwinkels en online diensten. Ook bijvoorbeeld te gebruiken als leeftijdscheck
bij online aankopen. Na het scannen van de QR-code met de PiM App – of op
basis van een login – kan de gebruiker akkoord gaan met het delen van bepaalde
gegevens. Met PiM krijg je toegang tot 100% juiste klantgegevens en is je database
altijd up-to-date. PiM maakt veilig gegevens delen makkelijk voor jouw klanten.

BETAALGEDRAG

ALGEMEEN
Dekking

Nederland

Dekkingsgraad

Nog groeiende

Op steeds meer plekken wordt gevraagd om
persoonsgegevens. Wel zo veilig en klantvriendelijk dat de
gebruiker bij PiM op basis van goedkeuring kan bepalen
bij welk gevalideerd bedrijf, webwinkel of dienst, welke
gegevens automatisch en wanneer kunnen worden gedeeld.

KENMERKEN
Contract

VOORDELEN PIM (VIA BUCKAROO)

Via PiM

•

Inloggen op een website

Voorkomt formulier-afhakers, stroperige processen en
omzetverlies bij het registratie, inlog of aankoopproces

Toegangsidentificatie (in/uitchecken)

•

Klantvriendelijk en snel (binnen 1 seconde)

Invullen van de juiste gegevens op een

•

100% toegang tot de juiste klantgegevens

formulier / bij een bestelling of betaling

•

Veilig en AVG Proof

Digitaal ondertekenen van documenten

•

Identiteitsfraude vrijwel onmogelijk bij uitvraag en
controle van de juiste data

AVG Proof

•

Extra beveiligde en onvervalsbare QR-codes

Channels

e-Commerce / offline

Directe identificatie

Binnen 1 seconde

punten sparen, kortingen geven of andere voordelen;

Verschillende persoonsgegevens

Max. 24 verschillende kenmerken

gekoppeld aan een klantenkaart

Beveiliging van de App

Pincode, vingerafdruk, gezichtsscan

•

•

Identificatie kan ook loyalty ondersteunen: Digitaal

Ideaal om PiM identificatie te combineren met betalen
(optioneel kan de bankrekeningnummer en de naam van
de gekoppelde gebruiker worden geverifieerd)

•

PRIJZEN

Via de Buckaroo Plaza kunnen PiM QR codes worden
aangevraagd en worden geverifieerde persoonsgegevens

Tarieven voor abonnement

teruggegeven aan de Merchant

Op aanvraag

Tarieven voor scan / succesvolle transactie

•

Op aanvraag

PIM IDENTIFICATIEPROCES VOOR DE GEBRUIKER/BEZOEKER
PiM

EEN GEBRUIKER/
BEZOEKER SCANT DE
PIM QR CODE OP DE
WEBSITE OF OFFLINE
MET DE PIM APP

GEGEVENS

DE GEBRUIKER ZIET OP
ZIJN MOBIEL WELKE
GEGEVENS WORDEN
DOORGESTUURD
NAAR HET BEDRIJF/ DE
WEBSHOP EN DRUKT OP
BEVESTIGEN

AKKOORD

DE APP TOONT ‘ACTIE
SUCCESVOL’ EN DE
GEGEVENS WORDEN
AUTOMATISCH
DOORGESTUURD
NAAR HET BEDRIJF/ DE
WEBSHOP

Wordt verrekend via Buckaroo factuur

