CI™ ID Scan - Mobile
Dé app voor mobiele ID check

Internationale identiteitsdocumenten uitlezen en controleren met een smartphone is mogelijk met de app CI™ ID Scan Mobile van BPI. De komende jaren laten zich kenmerken door een verdere ontwikkeling en groei van digitale mobiliteit.
Begin 2015 telde Nederland meer dan 10 miljoen smartphone bezitters. Bovendien is meer dan de helft van de Nederlanders in het bezit van een tablet. Dit heeft ertoe geleid dat overheidsorganisaties en bedrijven de digitale dienstverlening
aan klanten verschuiven van PC toepassingen naar apps voor smartphones en tablets. Een belangrijke uitdaging hierbij is
het inrichten van een betrouwbaar identificatie en authenticatie proces.
CI™ ID Scan - Mobile integreert de
nieuwste technologie voor het vastleggen
en controleren van internationale reis- en
identiteitsdocumenten. De app maakt
gebruik van standaard smartphones met
camera en NFC technologie.
CI™ ID Scan - Mobile biedt ondersteuning
aan de (deel)processen: opname ID
document, extractie data en kenmerken,
authenticatie kenmerken, validatie en
verwerking.

Opname ID document

Extractie data en kenmerken

De bediening van de opnamefunctie is
zeer intuïtief en gebruiksvriendelijk. De
gebruiker maakt met behulp van een
ICAO template een opname van het
identiteitsdocument.

CI™ ID Scan - Mobile beschikt over
geavanceerde image processing functies.
Bij de ontwikkeling van deze functies
werkt BPI samen met experts die een
achtergrond hebben bij de Koninklijke
Marechaussee en de Nationale Politie.

CI™ ID Scan - Mobile zorgt ervoor dat
gebruiker de opname altijd in “landscape
modus” maakt. De applicatie voorziet in
een “opname” button en een “auto
capture” functie. Indien de smartphone
of tablet beschikt over NFC technologie
(Samsung Galaxy, Google Nexus), kan de
gebruiker op eenvoudige wijze de RFID
chip van het paspoort of de identiteitskaart uitlezen.

Na de opname van het document
verwerkt CI™ ID Scan - Mobile de opname met behulp van unieke filtertechnologie.

Voordelen





De CI™ ID Scan - Mobile app draagt zorg
voor de aansturing en instellingen van de
smartphone camera. Hiermee kan
voorkomen worden dat de gebruiker
opnames maakt met een te hoge of te
lage resolutie.
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Voor data extractie zet CI™ ID Scan Mobile de opnames om naar grijswaarden en verstrekt de applicatie de lijnpatronen. Hiermee waarborgt CI™ ID Scan Mobile betrouwbare gegevensverwerking.
De data-extractie levert bij ICAO reis en
identiteitsdocumenten de eerste voornaam, achternaam, tussenvoegsels,
geboortedatum, nationaliteit, documentnummer, documenttype, expiratiedatum
en eventueel het Burgerservicenummer.

T: +31 (0)182 346 088

ID check altijd en overal beschikbaar
Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
Werkt op standaard smartphones
Eenvoudig te integreren

E: contact@bpiservices.eu
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Authenticatie kenmerken

Houderverificatie

Over BPI

BPI kan voor verschillende kenmerken
een controle proces implementeren. In
het visuele beeld van het identiteitsdocument kan gecontroleerd worden op het
template, expiratiedatum en controlegetallen. In aanvulling hierop kan gecontroleerd worden op ondergrondbedrukking,
microtekst, patroon- en kleurherkenning.

CI ID Scan Mobile kan optioneel ook het
proces van houderverificatie ondersteunen.
De app verwerkt in dat geval de opname
van het identiteitsdocumenten en een
biometrische modaliteit zoals gelaat of
vingerafdruk.
Bij een gelaatsopname kan CI direct een
vergelijk uitvoeren tussen de “live
opname” en de pasfoto uit de chip van
het paspoort.

BPI is gespecialiseerd in elektronische
identificatie. Sinds 2002 maken wij
producten voor betrouwbare identificatie
op basis van identiteitsbewijzen en
biometrie.

CI™ ID Scan - Mobile voorziet tevens in
de controle op de elektronische echtheidskenmerken. In de app is Basic
Access Control (BAC), Passive Authentication (PA) en Active Authentication (AA)
beschikbaar.

Pasfoto uit chip ID:

Live opname:

Onze productfamilie, genaamd CI™
(Connected Identification), wordt met
succes ingezet bij organisaties die de
hoogste eisen stellen op het gebied van
Safety & Security.
Voorbeelden hiervan zijn het Ministerie
van Veiligheid en Justitie, de Nederlandse
Politie, diverse High Risk locaties en
Luchthaven Schiphol.

MRZ Checksum
Expiratiedatum
Passive Authentication (PA)
Active Authentication (AA)
Basic Access Control (BAC)
Crosscheck (MRZ/Chip)

Meer informatie

Verwerking gegevens
Als laatste stap in het proces verwerkt
CI™ ID Scan - Mobile de gegevens. Het is
mogelijk om een beperkte of uitgebreide
dataset te verwerken.
De CI™ ID Scan - Mobile applicatie is te
integreren in een bestaande app of kan
gegevens verwerken met een beveiligde
webservice.
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Wilt u meer informatie of een demonstratie? Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek brengen wij graag de
mogelijkheden voor uw organisatie in
kaart.
Hiervoor kunt u contact opnemen met
onze sales afdeling, bereikbaar via:
Tel: +31 (0)182 346 088
E-mail: sales@bpiservices.eu
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