
Ken je klant

Identificatie bij aanvraag en 
beheer

Makkelijk te integreren in 
jouw procesflow

Makkelijk een WWFT-check 
aanvragen 

PiM is makkelijk in jouw organisatie te integreren. 
Kies voor een OpenID-integratie of een plug-in om 
snel aan de slag te kunnen. Of kies voor een directe 
koppeling om klantdata realtime in jouw systemen te 
krijgen.

Door het implementeren van PiM in jouw organisatie, 
kunnen klanten makkelijk en snel inloggen. Als het 
nodig is, kan je direct een WWFT-check aanvragen. 
Door middel van een API-integratie, gaat het verzoek 
naar Scope voor de WWFT-check. Er wordt dan 
een PDF beveiligd doorgestuurd naar de financieel 
adviseur met de resultaten van de WWFT-check .

Het gebruik van PiM voor aanvraag of inschrijving 
zorgt ervoor dat de gevens van de klant 100% 
correct zijn. Door het implementeren van PiM in jouw 
organisatie, kunnen klanten zich ook telkens makkelijk 
identificeren voor het beheren van hun zaken.

Altijd 100% kloppende klantgegevens én een perfecte 
klantervaring. Dat is identificatie met de PiM-app. 
Met PiM kunnen gebruikers hun gegevens inladen 
uit betrouwbare bronnen en zijn deze extra goed 
beveiligd. Met de scan van een QR-code kan de 
gebruiker zich makkelijk en snel identificeren. Nooit 
meer datalekken door rondslingerende of zwakke 
wachtwoorden. 

Voor meer informatie ga naar pim.appPiM - Da’s een slim ID



Use Cases
Nationale Hypotheekbond

Stiply

PiM fungeert als uniforme inlogmethode voor de verschillende 
softwarepakketten die de Hypotheekbond aanbiedt. Dit creëert gemak, 
snelheid, is wachtwoordloos en werkt altijd op dezelfde manier.

PiM zorgt voor extra veiligheid, omdat je altijd zeker bent van de identiteit van 
de gebruiker, dit in het kader van ‘Ken je klant’. PiM is een real-time check op 
de gebruiker en gegevens hoeven niet iedere keer te worden ingevuld en/of 
opgevraagd.

Er is een koppeling gemaakt met de PiM app en het bedrijf Scope die de 
Wwft-check aanbiedt, zodat deze check op een eenvoudige en uniforme 
manier kan worden aangevraagd.

PiM en Stiply werken samen op het gebied van authenticatie en identificatie 
bij het veilig ondertekenen van documenten, aktes en contracten.
 
Als zakelijke gebruiker van Stiply kies je simpelweg de optie ‘PiM ID’ in het 
authenticatie drop-down menu. Je vult dan het voorvoegsel, de achternaam 
en de geboortedatum in van de persoon die gaat ondertekenen.
 
Degene die jouw document gaat ondertekenen ziet vervolgens een unieke 
QR code die hij scant met de PiM app. Doordat de PiM app alle gegevens 
van de persoon van tevoren valideert, wordt binnen een seconde de check 
gedaan of de ingevulde gegevens en de gegevens van de ondertekenaar 
overeenkomen. Klopt alles? Dan is de persoon geauthentiseerd en wordt het 
ondertekende document definitief ingeleverd.
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