Keesing ID AuthentiScan™ PORTABLE

A solução automatizada para autenticação de documentos de identificação

AuthentiScan™
Automated authentication of ID documents

Ideal para o
controlo das
fronteiras,
imigração, polícia
e serviços de
triagem de
clientes

Keesing AuthentiScan™
- Móvel e pronto para uso imediato em qualquer local
- Verificação confiável, verificação ID completa e rápida; resultado direto
- Melhora a eficiência operacional instantaneamente
- Otimiza os procedimentos de identificação de clientes, visitantes, cidadãos e funcionários

Características e vantagens
• Autenticação Profissional de passaportes, bilhetes de identidade, autorizações de residência, vistos, cartas de condução e documentos ICAO
(International Civil Aviation Organization) não compatíveis
• Baseado num Sistema de autenticação amplo, com mais de 40 pontos de controle automáticos
• Auto recuperação, armazenamento e exportação de dados de documentos de identificação (chip RFID incluído.)
• Inspeção de recursos de segurança, incluindo marcas de água, hologramas e características UV
• Sem necessidade de conhecimento especializado ou formação necessária
• Acesso ao banco de dados Keesing DocumentcheckerTM
• Linha de auditoria e relatórios de gestão de ferramentas
• Os dados extraídos do documento de identificação são armazenados localmente
• Opções para o compartilhamento (por exemplo, via e-mail) e / ou exportação de dados (para uso em outros programas)
• Utilizado em combinação com leitor de passaportes (incluído)
• Interface intuitivo e bem projetado e de fácil utilização
• Solução móvel para uso offline
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Até 40 pontos
controle
totalmente
automatizados
num espaco
segundos

Keesing AuthentiScan™ PORTABLE
O AuthentiScanTM PORTABLE é uma solução altamente confiável para a autenticação de documentos de identificação (incluindo documentos não
conformes com a ICAO, cartas de condução e documentos de identificação com códigos de barras e chips eletrónicos) num pacote móvel. Ele
oferece autenticação baseada e ampla, com base em mais de 40 pontos inspecionados automaticamente.
O AuthentiScanTM PORTABLE foi desenvolvido especificamente para quem precisa usar o sistema em locais diferentes. Ele permite efetuar o
Scan, inspecionar e armazenar (opcional) quase todos os documentos nacionais e internacionais de identificação atualmente em circulação. Em
qualquer lugar, a qualquer hora.
Basta colocar o documento no leitor de passaportes e o sistema realiza automaticamente até 40 verificações em segundos. O resultado (genuíno
ou falsificação) da autenticação é gerado em segundos.
O AuthentiScanTM PORTABLE verifica entre outros:

Verificações totalmente automatizadas
• Verificação MRZ ( leitura ótica )
• Data de validade (e validade) do documento
• UV (ultravioleta) resposta embotamento ótico (requisito da norma ICAO)
• Tinta B900 (requisito da norma ICAO)
• Comparação da imagem RFID com VIZ foto (Visual Inspection Zone)
• Comparação de dados RFID com dados MRZ
• Validação Chip
• Branco (visível), UV e IR reconhecimento de padrões de luz
• Verificação data de emissão
• Verificação autoridade emissora
• Comparação dos dados VIZ com os dados armazenados no MRZ
• Verificação Micro-print
• Verificação cruzada com base no nome, data de nascimento e data de validade

Verificações adicionais
• Verificação de perfis, incluindo a comparação da foto, a verificação da idade e verificação de assinatura
• Inspeção e verificação das características de segurança (por exemplo, de luz branca, UV, IR, anexo de foto, imageperf, holograma, marca
d’água e de relevo)
• Verificação cruzada com o banco de dados em referencia no Keesing DocumentcheckerTM
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O uso de
um leitor de
passaportes
torna o processo
mais eficiente
e completo na
autenticação

Keesing Documentchecker™ Banco de Dados
Como o AuthentiScanTM é alimentado pelo Banco de dados do Keesing DocumentcheckerTM, você pode executar verificações adicionais
comparando um documento para fazer referência a materiais recuperados a partir do banco de dados de referência mais abrangente do
mundo de documentos de identificação. Esta base de dados abrange passaportes, cartas de condução, bilhetes de identidade e vistos a
partir de mais de 200 países e organizações.

Linha de auditoria e processos de negócios eficientes
O AuthentiScanTM PORTABLE recupera automaticamente os dados de um documento de identificação. Os dados são armazenados
localmente (Tablet). O sistema cria um relatório detalhado para cada documento de identificação inspecionado. Como resultado, pode criar
simultaneamente uma linha de auditoria abrangente. O AuthentiScanTM oferece várias opções para exportar e reportar dados e armazena as
seguintes informações:
• O status do documento de identificação (genuíno / falsificação)
• As imagens incluídas no documento de identificação (ultravioleta, infravermelho)
• Dados armazenados no chip RFID, bem como o documento físico
• Um relatório detalhado para cada verificação realizada
Os usuários são capazes de salvar, imprimir, exportar e compartilhar esses dados. Permite que seja usado em outros programas e processos.

Solução Premium num pacote móvel
O AuthentiScanTM PORTABLE está instalado num tablet (Windows Superfície Pro 2), que é mantido numa mala resistente ao lado do leitor de
documentos de identificação e um carregador externo (fonte de alimentação). A mala é compacta e pesa apenas 7 kg. O sistema está equipado
com um carregador externo, dando ao AuthentiScanTM PORTABLE uma autonomia de até 24 horas. Um cabo USB conecta o tablet para o leitor e
fornece a energia necessária. Se necessário, os dados podem ser exportados facilmente para um ambiente de trabalho através de um USB hub
(incluído). O AuthentiScanTM PORTABLE é amplamente utilizado por agências governamentais, incluindo os militares e a polícia, e empresas de
logística (screening cliente). Também é implantado em locais de alto risco, tais como aeroportos.

AuthentiScan™ PORTABLE
• Autenticação totalmente automatizada de documentos de identidade, documentos não ICAO compatíveis, licenças e documentos de condução com
códigos de barras e chips eletrónicos
• Verificação de base ampla, com base em mais de 40 pontos de controle automáticos (dependendo do documento)
• Solução móvel, pronta para uso imediato em qualquer local
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Pronto para uso
imediato em
qualquer local

Usuários Keesing AuthentiScan™
O AuthentiScanTM é usado principalmente em / para:
- Processos de aceitação do cliente (KYC)
- Lavagem de dinheiro (AML) procedimentos
- Triagem de funcionários, clientes, visitantes, pacientes, cidadãos
- Programas de gestão de risco
- Sistemas de Controle de Acesso
- Estratégias de prevenção de fraude
O AuthentiScanTM é utilizado por, entre outros, agências governamentais, militares e da polícia, bancos e outras instituições financeiras,
empresas de aluguer, companhias de seguros, empresas de telecomunicações, solicitadores, empresas de jogos (online), agências de
trabalho temporário e companhias aéreas.

Milhares de organizações em todo o mundo confiam nas nossas soluções a cada dia..
Envolva-se directamente com fácil uso do Keesing AuthentiScan
Uma demonstração ao vivo ou on-line é sem dúvida a melhor forma de descobrir o que esta solução pode fazer pela sua organização.
Teremos todo o gosto em o visitar no seu escritório para lhe efectuar uma demonstração do Keesing AuthentiScanTM. Podemos igualmente
facultar uma demonstração on-line através de serviços como o Skype e GoToMeeting.

Pedido de Demo:
Para mais informações ou uma demonstração ao vivo do AuthentiScanTM por favor entre em contato com o nosso Departamento Comercial através
do mail: sales@keesingtechnologies.com
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A Keesing Technologies
Keesing Technologies foi fundada em 1923 e é líder em soluções de documentos de identificação digitais e autenticação de notas.
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 e notas
atualmente em circulação. Soluções que proporcionam a garantia de autenticidade dos documentos, de identificação.
A tecnologia que usamos é alimentada 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 de documentos de identificação originais e notas. Um banco de dados que
fornece acesso autorizado aos documentos de identificação internacionais e notas de mais de 200 países e organizações. O poderoso banco
de dados, com todos os nossos produtos, inclui descrições detalhadas e imagens de milhares de passaportes, cartões de identificação de alta
qualidade, cartas de condução, vistos, residência autorizações e notas. A Keesing é confiável pela Interpol como um parceiro de referencia de
dados em todo o mundo sobre notas de banco.
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,
companhias seguradoras, bancos, empresas de telecomunicações, solicitadores e companhias aéreas. A Keesing tem escritórios na Holanda,
França e EUA. A Keesing colabora com distribuidores, parceiros estratégicos e agentes de todo o mundo.
Keesing Technologies é um emprea do Grupo Surys

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

