burger

Snelle en eenvoudige
IDENTITEItSVERIFICATIE
voor de publieke sector

Automatische controle van alle identiteitsbewijzen wereldwijd
Het identiteitsbewijs wordt volledig automatisch en
binnen seconden gecontroleerd op verschillende
echtheidskenmerken. Mocht u het identiteitsbewijs verder
willen inspecteren, dan kunt u met één druk op de knop
referentiemateriaal raadplegen of het dossier doorsturen
naar uw backoffice of een expert.

eenvoudIG IN GEBRUIK
Id-burger bestaat onder andere uit een document reader
en gebruiksvriendelijke & overzichtelijke software. De
grote informatieve knoppen zorgen ervoor dat iedereen
id-burger kan gebruiken. De pasfoto wordt groot getoond,
zodat u de pasfoto van het identiteitsbewijs gemakkelijk
kunt vergelijken met de houder van het document.

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

Gegevens worden beveiligd bewaard
Het controleresultaat wordt middels encryptie en PKI
beveiligd en op uw verzoek bewaard. Dit kan lokaal op een
computer, een netwerklocatie of zelfs in een database, en
altijd binnen uw eigen IT-omgeving.
Het is ook mogelijk om id-burger te integreren met uw
gebruikerssoftware, zoals Key2Burgerzaken van Centric, of
een klantverwijssysteem, zoals Lamson-Q.

Zelfbediening
Bij steeds meer gemeenten en andere overheidsinstanties wordt bezoekers en burgers gevraagd
zelf een aanmelding en/of registratie te doen.
Deze registratie gebeurt normaliter met een
identiteitsbewijs. Id-burger is tevens beschikbaar
als een zelfservice variant, welke te integreren of te
combineren is met uw bestaande klantregistratieen klantvolgsysteem.

Flexibele software & Web-based werken
– geen installatie nodig
Wij zorgen er voor dat uw bestaande software
niet wordt beïnvloed door de installatie van idburger. Dankzij het werken met internationale
web-standaarden kunt u onze id-burger software
gebruiken op alle systemen en in alle web-browsers.
Het voordeel van web-based werken is dat er
sprake is van ‘nulinstallatie’ , dus id-burger wordt
niet op uw computer geïnstalleerd. Alle benodigde
softwarelicenties staan op een ScanServer (een
minicomputer) en wij onderhouden en updaten
deze software. U kunt id-burger zelfs op een tablet
en smartphone gebruiken, zowel van Apple,
Android als Windows.

Onze software is geschikt voor alle web-browsers.

Automatische controle van alle
identiteitsbewijzen wereldwijd.
Resultaat van de controle wordt overzichtelijk
weergegeven.
Mogelijkheid om het scanresultaat verder te
inspecteren.
Mogelijkheid om met één druk op de knop
het scanresultaat te mailen naar een expert.
Automatische gezichtsvergelijking om de strijd
aan te gaan met look-a-like fraude.
Beveiligde opslag van gegevens en
afbeeldingen middels PKI en encryptie.
Integratie mogelijk met uw gebruikerssoftware
en/of klantverwijssysteem.
Mogelijk om web-based te werken, en in een thin
client netwerk.
Ook beschikbaar als kiosk voor zelfbediening.

“het begint met een goed id!”
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