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Alle aspecten van digitale output komen tijdens deze 3-daagse training aan bod. Niet alleen krijgt u veel  
actuele kennis aangereikt. Ook gaat u zelf met praktijkvoorbeelden en onderzoek aan de slag.

Dag 1: Basiskennis
De eerste dag start u met het kort opfrissen van uw basiskennis (o.a. benamingen). Daarna krijgt u specifieke 
informatie over printers die u kunt gebruiken. U zoomt in op beeldopbouw, raster, kleur en conversie:  
onderwerpen die bepalend zijn voor de beeldvorming van digitale output. Aan de hand van praktijkvoorbeelden 
krijgt u inzicht in de materie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 2: Printtechieken
Op dag 2 staan de typica van de verschillende printtechnieken centraal. Ook krijgt u uitgebreide toelichting op de  
werking van de printers. Als cursist gaat u uitvoerig aan de slag met de aanwezige onderzoeksapparatuur.  
Die gebruikt u bijvoorbeeld om de karakteristieken van enkele praktijkvoorbeelden te onderzoeken en de relevante  
verschillen te onderscheiden. Uiteraard maakt u ook gebruik van verschillende mogelijkheden voor digitale output, 
zoals:

 √ inkjet
 √ laserprint
 √ dye- sublimation
 √ thermal mass
 √ digitale offset
 √ gerelateerde digitale output zoals MLI / CLI en Imageperf / TLI

 
Dag 3: Herkenning digitale output
Tijdens de laatste cursusdag wordt veel aandacht besteedt aan de herkenning van de karakteristieken van digitale 
output met als uitgangspunt:

 √ Beeldopbouw
 √ Rasters en structuren
 √ Techniek-specifieke artefacten

 
Duur
6 dagdelen van 3 klokuren

Training Het oog van de meester



Opleider
Securitech Expertise is hét trainings- en kenniscentrum voor identiteitscontrole en forensisch onderzoek.  
Wij bieden een breed scala aan trainingen op het gebied van documentherkenning, document security, 
profiling en fraudepreventie die aansluiten op de wettelijke veplichtingen en behoeften binnen de organisatie. 
Iedereen kan bij ons terecht, van beginner tot expert. Bezoek onze website voor het trainingsaanbod.
Deze training wordt gegeven in samenwerking met onze partner ID Centre.

Trainingen op maat
Naast onze standaard trainingen biedt Securitech Expertise ook trainingen die volledig zijn afgestemd op  
specifieke vraagstukken. 
Alle trainingen kunnen in ons Experience Center in Oisterwijk gegeven worden óf op een locatie naar keuze. 
 
Hulpmiddelen
Tijdens de training is er ruimte om kennis te maken met hulpmiddelen die de controle van ID-documenten eenvoudiger 
maken. Op onze website vind je een ruim assortiment aan hulpmiddelen.

Contact
Voor vragen of een advies op maat kun je contact opnemen met Securitech Detection & Verification  
via telefoonnummer 013 511 46 36 of per e-mail info@securitech.nl. 


