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De kracht van ID Flow
Slimme toegangsverlening
Toegang verlenen aan werknemers, leveranciers en bezoekers is een continue uitdaging voor de
beveiligingsafdeling van een grote organisatie. De verschillende type identiteiten kennen uiteenlopende eisen en
procedures als het gaat om registratie, regelgeving en veiligheid. In de praktijk leidt dit vaak tot arbeidsintensieve
taken voor de medewerkers van de beveiligingsorganisatie. Tevens is het voor organisaties een uitdaging om
aantoonbaar “in control” te zijn als het gaat om interne regels en externe eisen vanuit wet-regelgeving.
ID Flow is hét platform om toegangsverleningsprocessen vanuit een centraal punt te beheren en te optimaliseren.
Door het automatiseren van routinematige handelingen en het aanbieden van self service ontstaat er een
efficiënter proces. De beveiligingsafdeling heeft met ID Flow meer regie in handen en is beter “in control”.

Functionaliteiten

Optimale flow

ID Flow biedt de volgende features:

Met het ID Flow platform van BPI gaat het
organiseren van een gastvrije toegangsverlening
hand in hand met een hoge mate van efficiency.
ID Flow gaat uit van self service en meer eigen
regie bij de medewerker, contractor of bezoeker.
Door de gebruikersvriendelijke user interface is
de benodigde tijd voor (zelf)registratie minimaal
en
worden
taalproblemen
voorkomen.
Daarnaast biedt ID Flow de functionaliteit om
geautomatiseerde
systeemtaken
uitvoeren
zoals:

•

Selfservice module voor het aanvragen van
verschillende toegangsautorisaties;

•

Email notificatie module voor het versturen
van uitnodigingen en status updates;

•

Autorisatieproces voor het delegeren van
bevoegdheden en het goedkeuren van
toegangsautorisaties door beveiliging;

•

Een dashboard met realtime informatie per
doelgroep (medewerkers, contractor’s,

•

Het realtime uitgeven of intrekken van
toegangsautorisaties in de toegangscontrole
systemen of slagboom systeem;

•

Het versturen van een email wanneer de
bezoeker aanwezig is;

•

Printen van een bezoekerspas.

bezoekers, etc);
•

Beveiligde documentbeheer module voor het
indienen en beoordelen van documenten
zoals (VCA) certificaten, verklaringen en
andere bewijsstukken;

•

Interface module met gestandaardiseerd
koppelvlak voor koppelingen met bestaande
systemen zoals HRM of ERP applicaties;

•

Centrale aansturing van toegangscontrole
installaties conform beveiligingsbeleid van uw

Met behulp van deze tools kan een “flow”
ontstaan die bezoekers meeneemt in het proces,
zonder dat de organisatie hiervoor veel
inspanning hoeft de doen. Bovendien is de
organisatie beter “in control” als het gaat om
aantoonbaarheid van compliance met wet – en
regelgeving.

organisatie. Autorisaties worden direct
uitgegeven of ingetrokken in alle systemen;
•

Uitgebreide beheerfunctionaliteiten met
grafische workflow module.
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Betrouwbaar platform
Hoge mate van beveiliging
ID Flow is gebaseerd op actuele technologie en is beschikbaar als Software As A Service (SAAS) of als On Premise
Software applicatie. BPI Services past actief life cycle management toe dat gericht is op het voorkomen van
kwetsbaarheden en het optimaliseren van de informatiebeveiliging. Dit wordt vervolgens actief getoetst door
middel van pentesten die BPI samen met de security specialisten van klanten uitvoert. Het complete proces van
ontwikkeling, implementatie en beheer van het ID Flow platform is gecertificeerd conform ISO 27001 en de
NEN7510. Op deze wijze waarborgt BPI de integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van uw processen en
informatie.

ID Flow kiosk

Business benefits

Om een hoge mate van self service mogelijk te
maken heeft BPI een ID Flow kiosk ontwikkeld. De
ID Flow Kiosk ondersteunt het aanmeldproces
voor bijvoorbeeld bezoekers of chauffeurs.
Individuen kunnen zich bij de kiosk zelfstandig
aanmelden voor een afspraak of een logistieke
opdracht. De ID Flow kioskapplicatie biedt
verschillende profielen voor chauffeurs en
bezoekers. Zij kunnen bij binnenkomst met
behulp van een gebruiksvriendelijke touchscreen
een eenvoudige registratie uitvoeren.

•

Lagere kosten op het complete toegangsverlening proces door automatisering en self
service functionaliteiten;

•

Meer regie bij de beveiligingsafdeling, de
organisatie is aantoonbaar in control;

•

Verbetering van de informatiebeveiliging en
continuïteit door betrouwbaar platform;

•

Minder wachtrijen en druk op de balie
doordat documenten vooraf ingediend en
gecontroleerd worden;

•

Verbetering van de datakwaliteit in ICT- en
toegangscontrole systemen.

De volgende modules en functionaliteiten zijn
hierbij beschikbaar:
•

Na aanmelding stuurt ID Flow automatisch
een SMS of email naar de contactpersoon;

•

Module voor kentekenherkenning;

•

Module scanfunctionaliteit voor tickets of
smartcard;

•

Module voor het controleren van
identiteitsdocumenten;

•

De beveiligingsafdeling kan met ID Flow het
gebruik van de ID Flow kiosken monitoren en
de status van de processen volgen.
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Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over ID Flow of een online
demo inplannen? Neem dan gerust contact met ons op.
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