Training Identiteit en Document (ID-2)
In vervolg op de ID-1 cursus wordt in ID-2 cursus nog dieper ingegaan op de mogelijkheden van
technisch onderzoek naar verschillende soorten beveiligd drukwerk.

Met behulp van specialistische apparatuur worden verschillende 2e-lijns echtheidskenmerken onderzocht en
beoordeeld op de karakteristieken. In de ID-2 is er veel aandacht voor personalisatie technieken en op welke
manier de authenticiteit kan worden gecontroleerd.

Er is aandacht voor verschillende vormen van documentfraude en wat de gevolgen kunnen zijn voor de
identiteit van personen.
In een productie omgeving maakt de cursist een eigen identiteitsdocument waardoor een groot aantal facetten
van het beveiligen van documenten in praktijk wordt gebracht.
De cursus wordt afgesloten door middel van een praktische opdracht waarin de cursist wordt geëvalueerd over de
opgedane kennis met betrekking tot de beveiligingen van documenten.
Welke onderdelen komen aan bod:?papiervervaardiging, polymere substraten en eigenschappen
√√ Kleurenleer en functioneel kleurgebruik in beveiligde documenten
√√ Prepress begrippen, workflow commercieel en beveiligd drukwerk
√√ Digitale printtechnieken
√√ Identiteitsfraude
√√ Ddruktechnieken, praktische demonstraties op verschillende drukpersen
√√ Profiling, gezichtsvergelijking
√√ Biometrie en chiptechnologie
√√ Overige beveiligingen
√√ Werken met beoordelingsapparatuur
√√ Document onderzoek matrix
√√ Securitymix, de matrix, praktijk document onderzoek
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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 cursus 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.

