
Neem met een gerust
hart een medewerker
in dienst

“INSCHRIJVEN VAN PERSONEEL BEGINT MET EEN GOED ID!”
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RESULTAAT WORDT BINNEN SECONDEN OVERZICHTELIJK WEERGEGEVEN 

Het resultaat van de controle wordt direct overzichtelijk weergegeven, en u heeft direct 
resultaat! Tijdens het scannen van het identiteitsbewijs worden de gegevens van het 
document uitgelezen en verwerkt. Dit bespaart typehandelingen en u heeft minder 
kans op typefouten. Hierdoor worden persoonsgegevens altijd op de correcte manier 
verwerkt en voorkomt u de invoer van onjuiste gegevens. 

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 3.500 verschillende 
documenten wereldwijd. 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 alles beveiligd binnen uw organiatie wordt bewaard.

Bezoekadres:
Bedrijfsweg 15
5061 JX Oisterwijk
Nederland

www.oribi.nl

Algemeen:
+31 (0)13 52 11 256

Support:
+31 (0)13 52 13 344

VERWERK GEGEVENS OP EEN VERANTWOORDE MANIER 

De gegevens en afbeeldingen worden desgewenst beveiligd bewaard binnen uw 
IT-netwerk. U kunt de gegevens altijd opnieuw inzien en controlerapporten maken. 
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 
verwerken. 

AUTOMATISCH GENEREREN VAN FORMULIEREN, CONTRACTEN EN PERSONEELSPASSEN 

Na het invoeren van de belangrijkste gegevens kan er een formulier of contract worden 
uitgeprint. Het formulier of contract is volledig ingevuld met alle automatisch ingelezen 
en gecontroleerde gegevens. Het is zelfs mogelijk om verschillende formulieren of 
contracten tegelijk te printen. U heeft ook de mogelijkheid om een personeelspas vanuit 
id-employee te printen, want id-employee gebruikt desgewenst de pasfoto op het 
identiteitsbewijs als foto voor de personeelspas.

ORIBI ID-App 

We hebben de ORIBI id-app ontwikkeld om op iedere gewenste locatie een 
identiteitsbewijs gemakkelijk met uw smartphone of tablet te controleren.

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. 


