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ZignSec lanserar ny SaaS-portal H1 2022

ZignSec offentliggör idag, tillsammans med sina dotterbolag Web Shield, Basis ID och Wyzer, 
att en uppgraderad, förbättrad och enhetlig portal kommer att lanseras under första halvåret 
2022. Plattformen samlar alla KYC- och KYB-lösningar för hela koncernen i ett lättanvänt 
erbjudande som bedöms göra det lättare för nuvarande och framtida kunder att ta del av 
ZignSecs erbjudande efter lanseringen av portalen.

Precis som i en webbshop kommer ZignSecs kunder att kunna skapa ett användarkonto och 
sedan logga in på portalen via ZignSecs webbplats för att köpa de regelefterlevnadslösningar de 
behöver. Den nya portalen innehåller också en "No Code Compliance Manager" med en drag-and-
drop-funktion som möjliggör användning för personer utan kunskaper inom kodning.

Portalens funktionalitet kan sammanfattas enligt följande:

KYC- och KYB-lösningar för världsomspännande regelefterlevnad
B2B SaaS showroom och shop
Compliance Knowledge Center
Lättanvänd Compliance Manager
Teknisk support
Prenumerationshantering

Lanseringen av den nya portalen förväntas resultera i enklare onboarding av nuvarande och nya 
kunder samt göra det lättare att utöka med fler produkter för kunderna. Detta bedöms resultera i 
en betydande intäktsuppsida efter lanseringen på lång sikt. Portalen kommer också att stärka 
intäktsstabiliteten eftersom affärsmodellen kommer att skifta ännu mer mot en återkommande 
karaktär. Den viktigaste faktorn för att bygga den nya portalen är den förväntade förbättrade 
kundupplevelsen.

Kommentar från Timm Schneider, VD på ZignSec:
“Vår nya enhetliga portal definierar tydligt ZignSec som en ledande B2B SaaS-leverantör. Från och 
med första halvåret 2022 kommer vi att erbjuda en ännu mer sammanhållen kundupplevelse och 
en överlägsen prenumerationsbaserad affärsrelation. Dessutom kommer det att vara ett sant bevis 
på ett framgångsrikt samarbete mellan dotterbolagen och kommer att vara en milstolpe varifrån vi 
kan fortsätta växa kraftigt de kommande åren.”

För mer information, vänligen kontakta:
Timm Schneider, VD
Tel: +46 8 121 541 39
timm.schneider@zignsec.com
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Om ZignSec:
ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar 
olika typer av ID-verifieringsmetoder på en plats. Metoderna används av företag för att på ett 
säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal 
branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan 
reglerad verksamhet.
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