Securi-Van: de mobiele identiteitscontrolepost!

							

Anno 2020 zijn er legio probleemgebieden aan te merken binnen de gemeentegrenzen waar een

gedegen controle/interventie nodig is. Denk aan vakantieparkcontroles, huisbezoeken vanuit BRP of
sociaal domein, bedrijfscontroles maar denk ook aan de ondermijningshoek.

Bij een controle of interventie is het van groot belang om de identiteit van de subjecten zo goed mogelijk te
kunnen bepalen en mobiel te kunnen werken. Securitech heeft voor dergelijke controles/interventies een
high-end oplossing te huur.
Een mobiele werkplek die voorzien is van Securitech’s hoogwaardige hulpmiddelen ter controle van de identiteit
op ieder gewenst niveau. Waarbij u na het vaststellen van de identiteit, de reguliere werkprocessen verder op
een veilige manier voort kan zetten onder de overdekte werkplek of in de privé werkplek in de bus.

De mobiele controlepost is voorzien van de volgende faciliteiten;
✓✓
Afgeschermde werkplek inclusief 22” LED beeldscherm
✓✓
Volautomatische ID scanner inclusief Fraudedesk voor een snelle accurate controle
✓✓
Inspec 8S document onderzoek apparaat, voor diepgaande handmatige controle van alle soorten
waardepapieren, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, brondocumenten en verblijfsdocumenten
✓✓
Ruime voorraad handmatige controleapparatuur zoals UV lampen en verlichte loepen
✓✓
Luifel om overdekt controles uit te kunnen voeren
✓✓
Aggregaat om ook in afgelegen gebieden operationeel te kunnen zijn
✓✓
Afzetlint ter afbakening controlepost
✓✓
4G WIFI router
Optioneel:
✓✓
Inzet ID document expert: Securitech beschikt over een getrainde documentexperts die u kunnen ondersteunen.
✓✓
Inhuur NCOD Toezichthouders en/of handhavers.
Met de mobiele controlepost is het vanaf heden mogelijk om uw actie te voorzien van een hoogwaardige
identiteitscontrole in combinatie met een mobiele werkplek.
Heeft u vragen over de mobiele controlepost of wilt u een demonstratie?
Neem dan contact met ons op via 013-511 4636 of sales@securitech.nl.
Wij helpen u graag verder!

Schijfstraat 18
P.O. Box 115
5060 AC Oisterwijk
The Netherlands

securitech.nl
info@securitech.nl
T +31 (0)13 511 46 36

KVK
IBAN
BTW
BIC

18054165
NL50 ABNA 0487 4601 62
NL8074.33.160.B.01
ABNANL2A

part of

