Keesing Documentchecker

™

O banco de dados mais abrangentes de notas de todo o mundo

Documentchecker™
The most comprehensive database of the world’s banknotes

Verificando Notas de Banco do mundo
Verifique a autenticidade das notas através do banco de dados mais “up-to-date” com informações de todo o mundo. A subscrição do Keesing
Documentchecker ™ Notas de Banco dá-lhe acesso a informações de milhares de notas de banco. Esta base de dados de referência permite-lhe
inspecionar mais de 5.000 notas de quase 200 países com confiança absoluta. As notas podem ser comparadas com os dados deste banco de dados
único, que contém descrições claras e imagens detalhadas de milhares de notas, incluindo os seus recursos de segurança. Como o banco de dados
é atualizado continuamente, dá-lhe acesso a informações constantemente atualizadas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Milhares de usuários em todo o mundo confiam diariamente no Documentchecker ™ Banknotes
Em 24 horas a sua equipe pode estar a operar com maior competência na fiscalização e validação de notas, utilizando o conhecimento e as informações
derivadas de fontes do governo. Com a sua biblioteca de mais de 70.000 imagens, descrições e detalhes das características-chave de segurança, não
há melhor solução no mercado. O Documentchecker ™ Banknotes provou ser uma ferramenta inestimável para milhares de organizações em todo o
mundo, incluindo os principais bancos e casas de câmbio por todo o mundo.

Também disponível em DVD e via sua intranet
Para as organizações que desejam limitar o acesso à Internet por razões de segurança, o Documentchecker ™ Banknotes também está disponível
em DVD. Como é o caso para a versão on-line, este DVD dá a sua organização acesso a banco de dados mais abrangente do mundo para as notas. O
DVD é ideal para uso autônomo ou integração na intranet da sua organização. Deste modo receberá atualizações mensais via DVD, sempre acesso a
informações atualizações mensais . O Documentchecker ™ Banknotes é rápido e simples de instalar e disponível a um preço acessível.

Keesing Documentchecker™Banknotes características e benefícios
• Inspeção e verificação de notas
• Mais de 50.000 usuários em todo o mundo
• Biblioteca com mais de 70.000 imagens e detalhes de recursos de segurança
• atualizado continuamente e sempre acessível
• Disponível via internet ou intranet
• Acesso a mais de 5000 notas de mais de países e organizações

• Também disponível em DVD (para uso autónomo ou para
incorporação dentro de uma intranet)
• Acesso aos especialistas da Keesing Helpdesk (equipe de
especialistas de documentos profissionais)
• Multilingue: disponível em Inglês, Francês, Alemão, Italiano e
Espanhol

Keesing Documentchecker™ Banknote Alert
Se a sua empresa lida com EUR, GBP, USD e CAD notas, o Documentchecker ™ Banknote Alert é uma ferramenta essencial para se manter
atualizado com notas falsas encontradas em todo o mundo. Ele oferece aos assinantes uma visão geral de toda a moeda falsa em notas de
banco EUR, GBP, CAD e USD intercetado até à data. Disponível “on-line” e em DVD, esta informação é uma componente vital na resposta de
qualquer organização séria para operações de fraude e de verificação de notas de banco.

Documentchecker™ Banknote Alert:
• Inclui imagens da frente e verso das notas genuínas, bem como notas falsas
• Fornece análise técnica das notas individualmente
• Facilita comparações precisas e eficientes
• Abrange as técnicas de impressão usadas, erros de impressão e resposta UV
• Fornece pontos de vista de importantes recursos de segurança que podem ser ampliados
• É um banco de dados constantemente atualizado, compilado com o conhecimento do Banco Central Europeu (BCE) e em cooperação com vários
bancos de renome mundial

Milhares de usuários em todo o mundo confiam diariamente no Documentchecker ™ Banknotes
Em 24 horas a sua equipe pode estar a operar com maior competência na fiscalização e validação de notas, utilizando o conhecimento e as informações
derivadas de fontes do governo. Com a sua biblioteca de mais de 70.000 imagens, descrições e detalhes das características-chave de segurança, não
há melhor solução no mercado. O Documentchecker ™ Banknotes provou ser uma ferramenta inestimável para milhares de organizações em todo o
mundo, incluindo os principais bancos e casas de câmbio por todo o mundo.

Conta de teste gratuito
Registe-se para uma conta de teste desta solução única hoje e descubra as potencialidades do Keesing Documentchecker ™ Banknotes pode
contribuir para a sua organização.
Aceda a: www.documentchecker.com e solicite sua conta teste. Visite o nosso website www.keesingtechnologies.com para mais informações
ou entre em contacto com nosso Departamento de Vendas através do mail: sales@keesingtechnologies.com
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Keesing Technologies
A Keesing Technologies foi fundada em 1923 e é líder em soluções de autenticação digital de documentos de identificação.
O nosso objetivo é ajudar as organizações a evitar a contrafação e combater a fraude de identidade, proporcionando as melhores soluções de
autenticação do mundo.

Para este final, comercializamos uma gama de soluções impressas e digitais que permitem aos usuários - desde profissionais de documentação
até pessoal não treinado - para avaliar a autenticidade de quase todos os documentos de identificação atualmente em circulação. Soluções que
proporcionam a garantia de autenticidade de um documento de identificação.
A tecnologia que usamos é fomentada por quase 100 anos de experiência e conhecimento acumulado. Milhares de organizações em redor do
mundo confiam nas nossas soluções diariamente.

A Keesing é a proprietária da fonte mais abrangente do mundo na identificação de documentos originais. Um banco de dados que fornece
autoridade de acesso aos documentos de identificação internacionais de mais de 200 países. Ele contém informações completas sobre os
documentos de identificação emitidos por mais de 200 países e organizações. O banco de dados, que alimenta todos os nossos produtos,
inclui descrições detalhadas e imagens de alta qualidade de milhares de passaportes, bilhetes de identidade, cartas de condução e vistos.
O objetivo da Keesing é desenvolver produtos e serviços da mais alta qualidade. Para alcançá-lo, nós cooperamos com agências governamentais
internacionais, bem como embaixadas, consulados e bancos centrais.

A Keesing serve mais de 6.000 organizações, incluindo agências governamentais, impressoras de segurança, agências de emprego temporário,
empresas seguradoras, bancos, empresas de telecomunicações, solicitadores e as companhias aéreas. A Keesing tem escritórios na Holanda,
França e EUA, e colabora com distribuidores, parceiros estratégicos e agentes de todo o mundo.

A Keesing Technologies é membro do Hologram Industries Group.

Keesing Technologies
Hogehilweg 17, 1101 CB Amsterdam, Países Baixos
Tel: +31 (0)20 7157 800
Fax: +31 (0)20 7157 888
E-mail: sales@keesingtechnologies.com
www.keesingtechnologies.com

