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



Automatische controle van alle 
identiteitsbewijzen wereldwijd
ID-Burger controleert identiteitsbewijzen, zoals paspoorten, 
identiteitskaarten en rijbewijzen inclusief chipgegevens volledig 
automatisch. Het maakt niet uit of u een Nederlands of buitenlands 
identiteitsbewijs in handen krijgt. Mocht u het identiteitsbewijs verder 
willen inspecteren, dan kunt u met één druk op de knop referentiemateriaal 
raadplegen of het dossier doorsturen naar een backoffice, expert of 
fraudedesk. Inmiddels maken 200 gemeenten gebruik van ID-Burger.

Eenvoudig in gebruik
ID-Burger bestaat onder andere uit een document reader & 
gebruikersvriendelijke software. Nadat u het identiteitsbewijs in de 
documentscanner hebt gelegd, herkent ID-Burger het document 
en controleert of het de juiste echtheidskenmerken bevat, volledig 
automatisch. Wist u dat er ongeveer 4.000 verschillende id-bewijzen 
kunnen worden gecontroleerd, ongeacht land van herkomst?

Voorkomen van look-a-
like fraude
Naast het controleren van het document op echtheid kunt 
u met behulp van de camera direct vaststellen of de burger 
overeenkomt met de pasfoto (gemaakt bij de fotograaf) en 
digitale foto op het aangeboden identiteitsbewijs. Op deze 
manier voorkomt u look-a-like fraude. 

A4 documenten archiveren 
A4 documenten kunt u nu inscannen in uw eigen netwerk, 
geïntegreerd met uw eigen softwareprogramma. U kunt 
een multifunctional of A4 scanner op de Netwerk Module 
Pro aansluiten. Op deze manier maakt u gebruik van digitale 
archivering.  



ID-App
Eenvoudig kunt u 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.

ID-Burger in het kort
• Automatische  controle  van  alle  identiteitsbewijzen wereldwijd.
• Resultaat  van  de  controle  wordt  overzichtelijk weergegeven.
• Mogelijkheid  om  het  scanresultaat  verder  te inspecteren.
• Mogelijkheid  om  met  één  druk  op  de  knop  het scanresultaat  te mailen naar een expert.
• Automatische  gezichtsvergelijking  om  de  strijd  aan  te  gaan  met  look-a-like  fraude.
• Beveiligde  opslag  van  gegevens  en  afbeeldingen middels PKI en encryptie.
• Integratie  mogelijk met uw gebruikerssoftware en/of klantverwijssysteem.
• Mogelijk om web-based te werken, en in een thin client netwerk. 
• Ook  beschikbaar  als  kiosk  voor  zelfbediening.
• Documenten controleren via onze ID-App.
• Alle scan resultaten bekijken via de backoffice licentie.

Gegevens blijven veilig in eigen 
beheer
Het controleresultaat wordt middels encryptie en PKI beveiligd en op uw 
verzoek bewaard. Dit kan lokaal op een computer, een netwerklocatie of 
zelfs in een database, en altijd binnen uw eigen IT-omgeving. 

Het is ook mogelijk om ID-Burger te integreren met uw gebruikerssoftware.

Onze software is geschikt voor alle web-browsers.

Zelfbediening
Bij steeds meer gemeenten en andere overheidsinstanties wordt bezoekers 
en burgers gevraagd zelf een aanmelding en/of registratie te doen.
U kunt nu ook zelf de bezoeker en burger de ID-controle laten doen met 
ID-Burger. Met behulp van de documentscanner en/of camera begeleidt u 
de burger naar de balie alwaar deze zijn of haar dienst kan afnemen. Deze 
eenvoudig te implementeren procedure past naadloos binnen uw bestaande 
klantregistratie- en klantvolgsystemen. Met de backoffice licentie kunt u 
eenvoudig de resultaten inzien en managementrapportages produceren.
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