
Ken je klant

Identificatie bij aanvraag en 
beheer

Makkelijk te integreren in 
jouw procesflow

Zonder wachtwoord met 
enkele klikken ingelogd

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.

Mensen hebben gemiddeld 25 verschillende 
accounts, maar dat aantal kan oplopen tot 160. Dat 
zijn als het goed is 25 ingewikkelde wachtwoorden, 
die niet makkelijk te onthouden zijn. Met PiM kun je 
bij veel organisaties inloggen, zonder wachtwoorden 
en zonder gedoe. Dat is een stuk veiliger voor de 
consument, en scheelt de organisatie kosten voor 
support bij vergeten wachtwoorden.

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

Simyo

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.

Simyo doet er echt álles aan om hun klanten blij te maken. PiM is daarom bij 
Simyo ingezet als de super snelle manier om in te loggen bij de ‘Mijn Simyo’ 
portaal.

Met PiM kunnen Simyo klanten vollegdig wachtwoordloos inloggen. Met een 
simpele scan van de QR-code kan een klant inloggen op het account van 
hun geverifieerde Simyo nummer. Dit maakt het inloggen niet alleen snel en 
eenvoudig maar ook heel veilig.

Voor alle Simyo klanten is veiligheid en gemak van groot belang. Daarom 
kiest Simyo voor veilig inloggen met PiM.

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


