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De Document Scanner controleert ID-documenten zoals paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten  
automatisch op echtheid. Op basis van een uitgebreide referentiedatabase die document specifieke  
echtheidskenmerken bevat, worden meerdere beveiligingscontroles op het gescande document  
uitgevoerd.

Complete controle 
Met meer dan 11.000 systemen is de Document Scanner B5000 wereldwijd leider in documentverificatie. 
De Document Scanner controleert automatisch de echtheidskenmerken van het ID-document, rijbewijs en 
vreemdelingendocumenten, door de chip te openen en de data te vergelijken.  
 
De Document Scanner geeft een objectief oordeel over het document. U bent hierdoor niet langer afhankelijk van de 
kennis van uw medewerkers. Daarnaast kunt u aantonen dat u een goede documentcontrole heeft uitgevoerd en 
beschikt u altijd over de meest recente kennisdatabase. 

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 in combinatie met de Fraudedesk. De software verifieert 
het document op echtheid. Het scanresultaat verschijnt automatisch op het scherm. Indien het document wordt 
goedgekeurd verschijnt een groen vink teken en bij afkeur verschijnt een rood kruis. 
 
Wanneer de geautomatiseerde controle geen volledige zekerheid biedt en er getwijfelt wordt over de echtheid van  
het document verschijnt een oranje loep in uw beeldscherm. 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.

Document Scanner B5000 mobile

Kenmerken en voordelen  scanner 

 ✓ Automatische controle van identiteitsdocumenten. 

 ✓ Scanresultaat binnen 3 tot 7 seconden beschikbaar.  

 ✓ 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 geleid.  

 ✓ Gescand document is direct digitaal beschikbaar  
 voor dossiervorming. 

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



Fraudedesk 
Alle documenten die een extra controle nodig hebben worden aangeboden aan de Documentspecialisten van 
de Fraudedesk. In vrijwel alle gevallen ontvangt u in minder dan 1 minuut een definitieve beoordeling. 
 
Deze combinatie van geautomatiseerde én menselijke controle biedt u de hoogste mate van zekerheid en 
betrouwbaarheid omtrent de echtheid van het gecontroleerde document. De controle van ID documenten 
wordt uitgevoerd door Securitech Expertise B.V., zusterbedrijf van Securitech Detection & Verification B.V.
Securitech Expertise is een door de Nederlandse overheid erkend recherche bureau dat nauw samenwerkt met 
grensbewakingsinstanties, politie en andere overheidsinstellingen.  

Securitech Expertise voert tweedelijns controles uit voor overheidsinstellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen en 
bedrijven in binnen- en buitenland. 

Voordelen Fraudedesk
 ✓ Real-time een deskundig oordeel op het moment dat er  

twijfels zijn over een ID document
 ✓ Telefonisch advies over hoe te handelen in geval van een 

vervalst document
 ✓ Zekerheid tegen lage kosten

 
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-proof. 

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. 
 
Verificatie- & Registratieplicht 
De B5000 Mobile is gebruiksvriendelijk en vereenvoudigt het documenteren van  
ID-documenten. Hiermee voldoet u aan de eisen van de WID, WAV en de 7 jaar  
bewaarplicht. 

 
NEN-4400 normering & Boetes SZW
Om aan de eisen van de NEN-4400 normering te voldoen, moeten er audits afgenomen worden. Aspecten die hierbij  
van grote invloed zijn, zijn training van vast personeel en hulpmiddelen voor identificatie. Dankzij de Document Scanner 
en de opleidingen van Securitech Expertise scoort u beter bij auditcontroles. Daarnaast beperkt u het risico op boetes 
van minimaal € 24.000,- opgelegd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 



 
Koppelingen 
U kunt de Document Scanner koppelen met uw eigen administratie of andere software zodat de gescande 
persoonsgegevens automatisch overgenomen worden. Dit levert tijdbesparing op en verkleint de kans op 
typefouten.
 
Mobiele oplossing
De B5000 Mobile is snel en gemakkelijk in gebruik. Dit is een ideale oplossing om op iedere gewenste locatie te 
controleren.  
Afhankelijk van uw wensen kunt u deze oplossing zelf samenstellen.

De mobiele totaaloplossing bestaat uit:
 ✓ B5000 Document Scanner Mobile
 ✓ 12 Volt en netstroomaansluiting
 ✓ Laptop
 ✓ Installatie en gebruikersinstructie
 ✓ Updates (nieuwe identiteitsdocumenten)*
 ✓ Onbeperkte ondersteuning Fraudedesk*
 ✓ Technische ondersteuning*
 ✓ IT ondersteuning* 

* bij huur inbegrepen, bij koop indien contract is afgesloten

Voordelen mobiele scanner
 ✓ Automatische controle van ID-documenten.
 ✓ Ongelimiteerd scannen van ID-documenten
 ✓ Resultaat direct zichtbaar (verkeerslicht).
 ✓ Tijdbesparing: rapportage direct digitaal beschikbaar voor dossiervorming.
 ✓ Bij afkeur na controle (oranje), direct deskundig oordeel en advies van de Fraudedesk.
 ✓ Beter scoren bij auditcontroles.

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!


