Dit is Kyara
Dat zorgt voor zekerheid, dat geeft vertrouwen.

ID-App
Met behulp van een smartphone kunt u eenvoudig het identiteitsbewijs
controleren en verwerken.
De van het identiteitsbewijs overgenomen gegevens worden getoond, en
vervolgens kunt u de RFID-chip van het identiteitsbewijs lezen. Met één
druk op de knop wordt er getoetst of het documentnummer geregistreerd
staat als gestolen, vermist of internationaal gesignaleerd. Met onze
backoffice licentie kunt u alle resultaten in één oogopslag inzien.

Gegevens App
In deze app worden er geen afbeeldingen en/ of persoonsgegevens
bewaard. U heeft wel de mogelijkheid om een rapportage via de
app te e-mailen. Alle gegevens zijn na het afronden van de controle
automatisch vernietigd.

Privacy
De privacy module zorgt ervoor dat de pasfoto en het
Burgerservicenummer (automatisch) kan worden verwijderd
zodat u deze niet verwerkt in uw proces.

Additionele module:
Documentnummer controle
Met één druk op de knop wordt er getoetst of het documentnummer
geregistreerd staat als gestolen, vermist of internationaal
gesignaleerd.
Aangezien deze informatie wordt opgevraagd bij de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG), is het noodzakelijk dat uw organisatie
wordt geautoriseerd om deze dienst te kunnen afnemen. Voor
rijbewijzen gebeurt dit bij het RDW (Rijksdienst Wegverkeer). De
documentnummer controle kunt u naar eigen inzicht gebruiken.

Additionele module: Backoffice applicatie
Met behulp van de backoffice applicatie wordt het mogelijk om dossiers te bekijken. Ongeacht door welke
gebruiker deze worden verwerkt. Deze dossiers kunnen worden verwerkt met behulp van ID-App, ID-Kiosk of
een ID-software toepassing. U kunt door gebruik te maken van deze cockpit in één oogopslag dossiers inzien en
desnoods acties ondernemen in geval van nader onderzoek. Met een consultant van ORIBI kunt u zelf bepalen,
voor de implementatie, welke informatie u wilt inzien. Zo kunt u deze functionaliteit geheel naar uw hand zetten. U
kunt zelfs de resultaten exporteren naar Excel voor geavanceerde rapportagedoeleinden.

Rijbewijzen
Hiernaast ziet u een voorbeeld van een rijbewijs dat
kan worden gecontroleerd. De ORIBI ID-App is niet
afhankelijk van de MRZ, in tegenstelling tot andere
apps die op de markt zijn.
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