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ZignSec adderar skräddarsydd ID-
skanningsprodukt för den amerikanska 
marknaden.

I linje med företagets kommunicerade strategi för geografisk expansion integrerar Zignsec Me-
Only i sin plattform.

Me-Only är en avancerad ID-skanningslösning anpassad för den amerikanska marknaden med 
stöd för samtliga id-kort på nationell såväl som lokal statlig nivå. Utöver potentiella nya kunder i 
Amerika innebär detta samarbeta även att ZignSecs befintliga kunder kommer att kunna nyttja en 
av världens främsta Liveness-checkar som inkluderar såväl biometri som röstigenkänning för 
validering av slutanvändarens identitet.

Kommentar från ZignSecs Sales director US, Cesar Albiz:

”Efterfrågan av mobila KYC-lösningar i USA är enorm och Me-Only erbjuder den bästa lösning jag 
har sett. Med Me-Only kan vi erbjuda en lösning som stödjer ID-handlingar i samtliga stater vilket 
innebär att vi kan erbjuda skräddarsydda tjänster för våra kunder i USA”

Kommentar från ZignSecs VD Timm Schneider:

”Att addera Me-Only är mycket viktigt för vår globala expansionsstrategi och förbättrar vår ID-
skanningskvalitet enormt i USA. Speciellt i dessa tider är jag glad att vi snabbt kunde lägga till en 
lösning som hjälper människor att hålla sig säkra”.

För mer information, vänligen kontakta:

Timm Schneider, VD

Tel: +46 8 121 541 39

timm.schneider@zignsec.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alexander.albedj@zignsec.com
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ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar
olika typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. 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
iGaming.
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