
 

 

De ID Move 
De oplossing voor hoogwaardige ID controle op locatie  

 

De ID Move Document Scanner controleert ID-documenten zoals paspoorten, rijbewijzen en  
ID-kaarten automatisch op echtheid. Op basis van een uitgebreide check door onze 
documentexperts die de document specifieke echtheidskenmerken handmatig controleren, 
worden meerdere beveiligingscontroles op het gescande document uitgevoerd.  

 

De Document Scanner controleert ook automatisch de 
echtheidskenmerken van het ID-document, rijbewijs en 
vreemdelingendocumenten, door de chip te openen en de 
data te vergelijken. De Document Scanner in combinatie met 
onze Fraudedesk geeft u een objectief oordeel over het 
document. U bent hierdoor niet langer afhankelijk van de 
kennis van uw medewerkers.  

Door het uitvoeren van meerdere beveiligingscontroles 
worden o.a. visuele, UV-, infrarood beelden gecontroleerd en 
vergeleken met de documentendatabase. Daarnaast wordt 
de beveiliging van de RFID-chip gecontroleerd en wordt de 
data vergeleken met de data die op het document is 
aangebracht. Vervolgens ziet u op uw scherm of het 
document echt is, of dat er verdachte zaken gevonden zijn. 

 

DocReview  

DocReview is een software oplossing dat gebruikt wordt om te communiceren met de Fraudedesk.. 
Het scanresultaat verschijnt automatisch op het scherm na controle van een van onze medewerkers. 
Indien het document wordt goedgekeurd verschijnt een groen vinkje en bij afkeur verschijnt een rood 
kruis. Het scanresultaat wordt direct via een beveiligde verbinding naar de Fraudedesk gestuurd. De 
DocReview software zorgt dat het gehele proces van eerste controle tot aan de terugkoppeling 
soepel en gebruiksvriendelijk verloopt.  

Kenmerken en voordelen scanner  

✓ Compact, draagbaar en hufterproof  

✓ Professionele hoogwaardige controle door onze Fraudedesk  

✓ Minimale opleiding vereist door de eenvoud van het systeem en de mate van automatisering.  

✓ Bij afkeur na controle wordt de gebruiker stapsgewijs door het proces/politieprotocol geleid.  

✓ Gescand document is direct digitaal beschikbaar voor dossiervorming.  

✓ Mogelijkheid om documentgegevens automatisch over te nemen in uw administratie.  



 

 

 

 

Betrouwbare partner  

Voor het verrichten van identiteitscontrole zijn wij in het bezit van een vergunning van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB nummer 1220. Daarnaast is ons register 
aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1436551. Ook zijn wij 
in bezit van ISO 90001 en 27001 certificering. Al onze producten en diensten zijn AVG-
compliant.  

Rapportage  

Direct na het controleren van het ID-document kan een 
rapportage gegenereerd worden. De scan van het 
document kan worden opgeslagen als pdf. De rapportage 
kan zowel naar de inlener worden verzonden als voor 
personeelsdossiers worden gebruikt. Hieronder ziet u een 
voorbeeldrapportage van een identiteitskaart. U kunt zelf 
aangeven of u de rapportage met of zonder kopie van het 
ID-document wilt genereren. 

 

 

 

Heeft u nog vragen over de scanner, de mogelijkheden, opleidingen of wilt u een demonstratie? 
Neem dan contact met ons op via 013-511 4636 of info@securitech.nl. Wij helpen u graag verder! 

U kunt de scanner ook in actie zien via YouTube: Productvideo 

 

https://youtu.be/ZFPZHG-3Lig

