Dit is Femke

Weet wie er voor u staat. Snelle bezoekersregistratie met ORIBI ID-Solutions.
Dat zorgt voor zekerheid, dat geeft vertrouwen.

Uw bezoekersregistratie met
ID-Visitor nog efficiënter
Weet u aan wie u toegang verleent?
Het identiteitsbewijs van uw bezoeker kan op authenticiteit worden
beoordeeld door het gebruiken van elektronische hulpmiddelen.
Immers, het is onmogelijk om de echtheidskenmerken van verschillende
identiteitsbewijzen te herkennen en kennen. Met de inzet van
elektronische hulpmiddelen bent u in staat om zowel nationale als
internationale documenten op echtheid te beoordelen.

Bezoekers registreren zichzelf
Bij steeds meer instellingen en bedrijven wordt bezoekers gevraagd
zelf een aanmelding te doen om daarna bij bezoek op locatie zichzelf
te registreren met behulp van een kiosk. Deze kiosk verzorgt de
identiteitscontrole al dan niet aangevuld met een gezichtsvergelijking
of handpalmverificatie. De kiosk kan zelfs een bezoekerspas printen,
communiceren met een backoffice en is modulair van opzet.
Het is mogelijk om de kiosk te koppelen of te integreren met uw
toegangscontrolesysteem.

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-Visitor volgt de
richtlijnen van de Autoriteit
Persoonsgegevens
Een private organisatie mag geen Burgerservicenummer (BSN) verwerken,
immers er is hiervoor geen wettelijke grondslag. Het BSN staat vermeld op
een Nederlands identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs).
Met behulp van ID-Visitor wordt het BSN op geen enkele wijze verwerkt
omdat het niet zichtbaar is. Aanvullend wordt overige privacygevoelige
informatie, waaronder een pasfoto, onleesbaar gemaakt. Op deze manier
waarborgt u de privacy van uw bezoekers.

Beoordeling van
authenticiteit blijft belangrijk
Het verifiëren van de identiteit van bezoekers blijft belangrijk. Al is het
maar voor het adequaat handelen tijdens een mogelijke calamiteit.
Dan is het van belang om snel en eenvoudig te achterhalen welke
personen zich op het terrein bevinden. Met ID-Visitor wordt dit
vereenvoudigd omdat u, eventueel, gebruik kunt maken van de pasfoto
van de bezoeker. ID-Visitor is in staat om bijna 4.000 verschillende
identiteitsbewijzen te controleren en daardoor ondersteunend binnen
uw proces.

“Wij zijn uitermate tevreden met ID-Visitor en het voldoet
volkomen aan onze verwachtingen”,
Hoofd Veiligheid Vredepaleis, Den Haag.

Onze software is geschikt voor alle web-browsers.

ID-Visitor is geïntegreerd met:

Zekerheid geeft vertrouwen.
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