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

Geverifieerd toegang verlenen
aan uw bezoekers.

Snelle, veilige en professionele
bezoekersregistratie
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 6.000 verschillende identiteitsbewijzen te
controleren en is mede daardoor ondersteunend binnen uw proces.
Het identiteitsbewijs van uw bezoeker kan op authenticiteit worden
beoordeeld door het gebruik van elektronische hulpmiddelen. Immers,
het is onmogelijk om de echtheidskenmerken van verschillende
identiteitsbewijzen te herkennen en te kennen. Met de inzet van
elektronische hulpmiddelen bent u in staat om zowel nationale als
internationale documenten op echtheid te beoordelen.
Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens
Een private organisatie mag geen Burgerservicenummer (BSN)
verwerken, immers is er hiervoor geen wettelijke grondslag. Het
BSN staat vermeld op een Nederlands identiteitsbewijs (paspoort,
identiteitskaart en rijbewijs). Met behulp van de privacy module wordt
het BSN op geen enkele wijze verwerkt omdat dit wordt afgeschermd.
Aanvullend worden overige privacygevoelige informatie, waaronder een
pasfoto, onleesbaar gemaakt. Op deze manier waarborgt u de privacy
van uw bezoekers en voldoet u aan de richtlijnen van de Autoriteit
Persoonsgegevens. Daarnaast sluit ORIBI ID-Solutions samen met u een
verwerkersovereenkomst om aan de AVG-regels te voldoen.
Optimaliseren van het gehele identificatieproces
ORIBI ID-Solutions richt zich bij het identificatieproces op het optimaliseren van het gehele proces. Op deze manier
wordt de veiligheid gewaarborgd, het identificatieproces versneld en de kans op typefouten verlaagd. Dit doen
wij door een totaaloplossing te leveren die bestaat uit gebruikersvriendelijke software gecombineerd met diverse
hardware. Hiermee kunt u snel, veilig en efficiënt een echtheidscontrole van het identiteitsbewijs uitvoeren én extra
(aanvullende) verificaties om de identiteit van de persoon vast te stellen. Daarnaast bieden wij u de training, support
en handvaten om zelf tot een afweging te komen.
De softwaretoepassingen die wij aanbieden, kunnen indien wenselijk gekoppeld of geïntegreerd worden binnen uw
eigen bedrijfssoftware. Dankzij de integratie wordt uw proces efficiënt geoptimaliseerd.

Voorkom identiteitsfraude
Wanneer fraudeurs misbruik maken van valse of gestolen
identiteitsgegevens spreekt men van identiteitsfraude.
Niemand wil in aanraking komen met identiteitsfraude,
omdat dat grote gevolgen kan hebben voor de desbetreffende
persoon maar ook voor de overheid en het bedrijfsleven.
Om het percentage van fraude te beperken heeft ORIBI IDSolutions een aantal slimme toepassingen ontwikkeld. Door
namelijk één of wellicht een combinatie van onze slimme
toepassingen te integreren binnen uw bedrijf zal het proces
worden versneld en vereenvoudigd. Hierbij kunt u denken aan
bemande, onbemande en digitale identiteitscontroles.

Onbemande toepassing die
inzetbaar is op diverse locaties
Het verifiëren van de identiteit van bezoekers en contractors is en wordt nog
belangrijker. Door de opkomst van de globalisering wordt het steeds moeilijker
om te weten of de juiste personen zich op het terrein bevinden. Steeds
meer individuen vertonen uiterlijke gelijkenissen. Hiermee ligt look-a-like
fraude (een opkomende vorm van identiteitsfraude) op de loer! Om u meer
houvast te geven dat u met de juiste persoon te maken hebt, kunt u één of
wellicht een combinatie van onze slimme toepassingen integreren binnen uw
bedrijfssoftware.
Weet u aan wie u toegang verleent?
De bezoeker doorloopt bij een kiosk een korte aanmeldprocedure. Dit kan volledig zelfstandig of met assistentie van
een gastvrouw of gastheer. ID-Kiosk zal de persoon vragen om zichzelf te identificeren door het scannen van een geldig
identiteitsdocument. Dit gebeurd machinaal door middel van een documentreader of een slimme kaartlezer. Met
de kaartlezer kunt u in één simpele handeling een voor- en achterkant van een identiteitskaart, rijbewijs of patiëntenpas
scannen. Vervolgens vindt er een gezichtsvergelijking plaats. Met behulp van een camera wordt direct vastgesteld of de
persoon degene is die op het identiteitsbewijs staat. Aanvullend kunnen verschillende biometrische persoonsgegevens
geverifieerd worden zoals de handpalm en/of vingerafdruk. De volgorde van de extra (aanvullende) verificaties kunnen naar
eigen wens ingevuld worden. Uiteraard staat bij de digitale dienstverlening via de ID-Kiosk een veilige vaststelling van de
identiteit voorop.
Wat is biometrie?
Biometrie is een specifieke techniek om de identiteit van een individu op basis van
unieke persoonsgebonden kenmerken te achterhalen. Door deze techniek wordt
het mogelijk om de identiteit van een persoon zowel te controleren (verifiëren) als
vast te stellen (identificeren). Voorbeelden van biometrische persoonsgegevens
zijn het gezicht, iris, stem, vingerafdruk, handpalm, handtekening of
lichaamstemperatuur. Biometrische kenmerken zijn uniek en daardoor minder
fraudegevoelig. Met de toepassingen van ORIBI ID-Solutions is het mogelijk om
meerdere verificaties na elkaar uit te voeren, oftewel het stapelen van biometrie
genoemd. Door de inzet van deze technologie kunt u extra controles uitvoeren
op de personen van het identiteitsdocument, waardoor de identiteit nog beter
vastgesteld wordt.
Door de inzet van deze technologie(n) kunt u aanvullende controles uitvoeren
op de personen die toegang willen tot uw locatie. Zo weet u te allen tijde wie
zich op uw terrein bevinden! Hiermee wordt look-a-like en -identiteitsfraude
geminimaliseerd en de veiligheid gewaarborgd.

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