Dit is Jeremiah
Weet wie er voor u staat. Alles op orde met ORIBI ID-Solutions.
Dat zorgt voor zekerheid, dat geeft vertrouwen.
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Weet wie u uitzendt
Tijdens het scannen wordt het identiteitsbewijs gecontroleerd op verschillende
echtheidskenmerken. Dit gebeurt volledig automatisch en is schaalbaar van
alleen Nederlandse documenten tot het controleren van meer dan 4.000
verschillende internationale documenten. Het maakt dus niet uit of u een
Nederlands rijbewijs of een Braziliaans paspoort scant. ID-Employee herkent
het document en controleert de echtheidskenmerken automatisch.
De NEN 4400 norm schrijft voor dat uitzendorganisaties de
identiteitsdocumenten van hun uitzendkrachten controleren. Met ID-Employee
kunt u aantonen dat u de controle heeft uitgevoerd, omdat deze beveiligd
binnen uw eigen organisatie wordt verwerkt.

Voorkomen van look-a-like
fraude
Indien gewenst, kunt u met behulp van een camera direct
en automatisch vaststellen of de aanbieder van het
identiteitsbewijs overeenkomt met de pasfoto en chipfoto op het
aangeboden document.

Resultaat wordt binnen
seconden overzichtelijk
weergegeven
Het resultaat van de controle wordt direct weergegeven zodat u gelijk
weet waar u aan toe bent! Tijdens het scannen van het identiteitsbewijs
worden de gegevens van het document uitgelezen en getoond. Dit
bespaart typehandelingen en minder kans op fouten. Hierdoor worden
persoonsgegevens altijd op de correcte manier verwerkt en voorkomt u
de invoer van onjuiste gegevens.

Automatisch genereren van formulieren,
contracten en personeelspassen
Na het invoeren van de belangrijkste gegevens kan er een formulier of contract worden geprint. Het formulier of
contract is voorzien van gecontroleerde gegevens. Het is mogelijk om verschillende formulieren of contracten
tegelijk te printen. U heeft ook de mogelijkheid om een personeelspas te printen. ID-Employee gebruikt, indien
nodig, de pasfoto op het id-bewijs als foto voor de personeelspas.

Verwerk gegevens op een
verantwoorde manier
De gegevens en afbeeldingen blijven in beheer binnen uw IT-infrastructuur.
U kunt de gegevens opnieuw inzien en controlerapportages genereren. De
beveiligde opslag zorgt ervoor dat u voldoet aan de richtlijnen van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) en dat u met een gerust hart de gegevens van uw
relaties kunt verifiëren.

ID-App
Eenvoudig kunt u met behulp van de ID-App
identiteitsbewijzen controleren. 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. Aanvullend kunt u een overzicht met de
gecontroleerde gegevens verzenden naar uw eigen
backoffice.

ID-Employee is koppelbaar met
uw bedrijfssoftware
Het is mogelijk om ID-Employee te koppelen met uw bedrijfssoftware. Hierdoor
bent u in staat om op eenvoudige wijze de geverifieerde gegevens te verwerken
binnen uw eigen vertrouwde omgeving.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.
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