
Implementasi PayConfirm sebagai solusi untuk 
konfirmasi transaksi secara digital sesuai dengan 
PSD2 di Wise Wolves Payment Institution
«Kami sedang mencari solusi yang akan menggantikan cara log-in dan konfirmasi 
transaksi pada saat ini dan memenuhi persyaratan PSD2 (Payment Services Directive, 
Directive (EU) 2015/2366). Seperti yang kita semua tahu, Directive terbaru menerapkan 
standar teknis dan batasan tertentu, seperti SMS OTP, sementara kami merasa penting 
untuk memberikan cara yang mobile, modern dan ramah pengguna kepada klien kami 
untuk melanjutkan operasi pembayaran mereka. PayConfirm oleh Airome Technologies 
membantu kami memenuhi semua kriteria ini dan juga membuat pembayaran lebih aman 
dan melindungi klien kami dari potensi penipuan».

  kata Marfa Shishkina, Direktur utama 
Institusi financial Wise Wolves Payment.

Wise Wolves Group, adalah grup keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan, investasi, 
dan pembayaran berupaya menerapkan praktik terbaik di dunia dan pendekatan teknologi tinggi. 
Persyaratan Wise Wolves Group beroperasi dalam kerangka peraturan yang cukup rumit, perusahaan 
menetapkan persyaratan yang lebih ketat untuk solusi inovatif yang dapat membantu menyediakan 
layanan keuangan komplit tanpa perlu mengunjungi kantor cabang atau keharusan menggunakan 
solusi berbasis hardware. Karena revolusi perbankan saat ini didorong oleh ponsel, kami menyadari 
bahwa peluang untuk memberikan pengalaman pelanggan yang aman dan mudah melalui ponsel - 
adalah pendorong utama. Hal ini menimbulkan tantangan bagi WWPI untuk memilih teknologi yang 
tepat untuk mengonfirmasi transaksi apa pun secara langsung di smartphone atau tablet. Kriteria 
utama untuk memilih solusi adalah:

•  Mengkonfirmasi transaksi keuangan apa pun secara digital tanpa mengunjungi kantor;
•  Proses konfirmasi cepat dan mudah di saluran mana pun melalui ponsel;
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•  Kepatuhan terhadap strong customer authentication (SCA) sesuai dengan (PSD2);
•  Memastikan tingkat keamanan transaksi tertentu.

Analisis solusi yang mungkin menghasilkan pilihan platform perangkat lunak untuk mobile transaction 
authentication signature (mTAS) melalui Airome Technologies PayConfirm.

PayConfirm adalah platform perangkat lunak untuk melakukan 
mobile transaction authentication signature (mTAS) guna 
mengautentikasi atau mengkonfirmasi semua jenis operasi, 
termasuk transaksi atau dokumen elektronik melalui smartphone.
Keuntungan utama dari metode konfirmasi pembayaran ini 
dibandingkan metode tradisional, seperti SMS OTP, adalah dapat 
dilakukan hanya dengan satu ketukan pada layar smartphone, 
tidak peduli pada platform apa Anda melakukan operasi - internet 
atau aplikasi mobile banking. Selain itu, konfirmasi transaksi dibuat 
langsung di perangkat ponsel klien. Konfirmasi tersebut ditautkan 
ke detail transaksi dan ini mengurangi kemungkinan pencurian 
dana dari akun. Satu keunggulan lainnya adalah terdapat opsi 
untuk menggunakan solusi ini, bahkan tanpa koneksi internet di 
smartphone.

PayConfirm sekarang tersedia untuk pelanggan Wise Wolves 
Payment Institution, sebuah perusahaan penyedia layanan 
pembayaran Eropa, yang beroperasi di bawah lisensi Central Bank 
of Cyprus (115.1.2.32), untuk mengakses akun pembayaran online 
dengan aman dan memulai transaksi pembayaran elektronik 
melalui saluran jarak jauh. Wise Wolf menghasilkan capaian seperti 
di bawah ini: 

•  Menciptakan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan 
mobilitas bagi pengguna agar dapat melakukan operasi 
tanpa harus terikat ke PC atau harus mengunjungi kantor 
cabang, sekarang cukup melalui smartphone saja;

•  Dapat mengakses akun WWPI secara aman dan online untuk 
memulai transaksi pembayaran elektronik melalui saluran 
jarak jauh.

Wise Wolves Group berencana memperluas solusi ini untuk 
konfirmasi transaksi keuangan dan layanan lainnya yang 
ditawarkan oleh entitas perusahaan ini. 

Official press release.

PayConfirm membantu meningkatkan perjalanan pelanggan WWPI yang memungkinkan klien on-
board untuk masuk ke portal web dan mengonfirmasi transaksi keuangan apa pun dalam satu 
ketukan di smartphone. Hasilnya, klien tidak perlu menggunakan solusi berbasis hardware tradisional 
atau harus mengunjungi kantor cabang.
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