
Dat zorgt voor zekerheid, dat geeft vertrouwen.

Dit is Antonio



Kiosk voor onbemande 
bezoekersregistratie

Zelfservice Kiosk
Vaststellen van de identiteit

Het geavanceerde systeem zorgt ervoor dat de identiteit van een 
bezoeker op een grondige manier wordt vastgesteld. Dit gebeurt aan 
de hand van het scannen van een legitimatiebewijs. De gegevens op 
het document worden automatisch gelezen.  Om te voorkomen dat 
gemanipuleerde documenten worden geaccepteerd, controleert 
het systeem het legitimatiebewijs op echtheid. De automatische 
documentcontrole is volledig schaalbaar. U bepaalt zelf waar u gebruik 
van wilt maken. Van  het uitlezen van data zonder echtheidscontrole 
tot het automatisch controleren en uitlezen van meer dan 4.000 
verschillende legitimatiebewijzen (paspoorten, ID-kaarten en 
rijbewijzen) wereldwijd. De kiosk wordt helemaal aangepast aan uw 
eisen en wensen.  

Een onbemande oplossing

Wilt u uw bedrijfsbezoekers op een professionele 
manier ontvangen? Door onze geavanceerde 
software is het ook mogelijk om met een gerust 
hart een onbemande toepassing in te zetten voor de 
identificatie van  gegevens van burgers, klanten en/
of bezoekers. Er zijn al verschillende bedrijven die 
naar tevredenheid gebruik maken van een onbemande 
toepassing  van ORIBI ID-Solutions. U kunt hierbij 
denken aan gemeenten, ziekenhuizen en hoge risico 
locaties. 

Vaste bezoekers 

Om als bezoeker niet iedere keer alle stappen te hoeven doorlopen, kan 
men ervoor kiezen om zich als vaste bezoeker te laten registreren. Dit 
kan middels een vingerafdruk of een toegangspas. Met behulp van deze 
vingerafdruk of toegangspas kan bij elk volgend bezoek de tourniquet 
of slagboom bij de ingang worden geopend. De toegangspas kan 
automatisch worden voorzien van persoonlijke gegevens en een pasfoto. 
De vingerafdruk wordt altijd als een code opgeslagen, zodat er geen 
database met vingerafdrukken wordt aangemaakt. Met behulp van het 
automatisch toegangscontrole systeem kunnen bedrijven onweerlegbaar 
vaststellen wie zich op het terrein bevindt.  

Efficiënt & professioneel

Uw bezoeker verricht bij een zelfbedieningsbalie een aantal handelingen en wordt daarna snel verder geholpen: 
eenvoudige en gebruiksvriendelijke zelfservice. Deze toepassingen werken volledig zelfstandig of met behulp 
van  een gastvrouw of gastheer. Op deze manier krijgt uw bezoek op een  efficiënte  manier de service die zij 
verwachten. Dat zorgt voor zekerheid. Dat geeft vertrouwen.



Modulair van opbouw 
Modulaire opbouw van de kiosk  

De kiosk is volledig modulair opgebouwd. Hierdoor kunt u de kiosk 
naar eigen wens samenstellen, in welke huisstijl dan ook. Het is 
mogelijk om elementen weg te laten of zelfs enkele toe te voegen 
zoals een toetsenbord of een pinterminal. Of wilt u liever de kiosk 
verankeren in uw gebouw? Wij vernemen graag wat uw wensen zijn.   

Gebruiksvriendelijke touchscreen 

De bezoeker wordt middels enkele eenvoudige stappen door het registratieproces begeleid. Het touchscreen 
leent zich uitstekend voor interactie met de bezoeker. Zoals het informeren over de geldende huisregels, het 
tonen van de te bewandelen route of het aangeven voor wie hij of zij komt. Het is zelfs mogelijk dat er direct 
een e-mail of sms wordt verstuurd naar de geselecteerde contactpersoon. Dit alles in de taal naar keuze. Het is 
zelfs mogelijk om audio toe te voegen aan de kiosk zodat de bezoeker hoort welke instructies dienen te worden 
gevolgd. 

Onze onbemande ID-toepassingen staan voor:

* Selfservice bezoekersregistratie voor burgers, klanten of bezoekers. 
* De mogelijkheid om verschillende bezoekers- en klantstromen te verwerken met één toepassing.
* Legitimatie op basis van identiteitsbewijs of vooraanmelding.
* Integratie met uw huidige software: diverse koppelingen of integraties zijn mogelijk.
* Uitbreiding met gezichtsvergelijking: vergelijking van de pasfoto op het identiteitsbewijs met de persoon die
   voor de kiosk staat.
* Uitbreiding met vingerafdruk of handpalmlezers (gestapelde biometrie).
* Automatische verzending van een SMS en/of e-mail naar de contactpersoon van uw bezoek.
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