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Automated authentication of ID documents

1) A solução automatizada de autenticação
 de documentos de identificação 
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Keesing AuthentiScan™

- Confiável, rápido com completa verificação dos de Documentos Identificação; resultados imediatos

- Ampla base de autenticação baseada em mais de 40 controlos automáticos 

- Melhora a eficiência operacional instantaneamente

- Otimiza cliente, visitante, cidadão e procedimentos de identificação pessoal

- Conformidade com serviços financeiros, antiterrorista e legislação trabalhista

 

 Recursos & benefícios
• Autenticação Profissional dos passaportes, cartões de identificação, autorização de residência,  vistos, cartas de condução e documentos  

 não compatíveis com ICAO.

• Sem necessidade de  conhecimento especializado ou treinamento necessário

• Acesso ao  banco de dados Keesing DocumentcheckerTM

• Inspeção de recursos de segurança, incluindo as marcas d’água, hologramas e recursos UV 

• Autorrecuperação, armazenagem e exportação de dados do documento de identificação (incluindo Chip RFID)

• Ensaio de auditoria e relatórios de gestão de ferramentas

• As opções de compartilhamento (p/ ex., através de e-mail) e ou exportação de dados (para uso em outros programas)

• Usado em combinação com Passport Reader

• Acesso a Keesing Expert Helpdesk (equipa de peritos em documentos)

•  Suporte técnico interno (opcional)

• Disponível para uso on-line ou off-line

   

Ideal para 
otimizar  
pré-triagem 
de empregos e 
processos KYC



Keesing AuthentiScan™ PREMIUM
O AuthentiScanTM PREMIUM é uma solução automatizada e altamente confiável para autenticar documentos de identidade,  documentos 

não compatíveis com ICAO, cartas de condução e documentos de identificação com códigos de barras e chips eletrônicos. Ele permite que 

você digitalize, inspecione e armazene (opcional) quase todos os documentos nacionais e internacionais de identificação atualmente em 

circulação. Esta solução PREMIUM oferece uma base ampla de  autenticação, baseada em mais de  40 pontos de  controle automatizados. 

O AuthentiScanTM é fácil de usar. O sistema não requer conhecimento específico ou experiência, transforma cada operador em um especialista 

de autenticação de documentos. Ele irá gerar um resultado em segundos, permitindo que você determine se um documento é autêntico ou 

falsificado. 

Verificando documentos de identificação usando AuthentiScanTM é fácil - basta colocar o documento no leitor de passaporte e o sistema 

executa automaticamente até 40 verificações em segundos. O AuthentiScanTM  Premium  efetua entre outras verificações:

Controlos totalmente automatizada 
• MRZ (Zona de leitura ótica) verificar 

• Documento data de expiração (e eficácia) 

• RAIOS UV (ultravioleta) burrice ótica resposta (ICAO ) 

• Tinta B900 (ICAO) 

• Comparação da RFID foto com VIZ foto (Inspeção Visual Zona) 

• Comparação entre os dados de RFID com dados MRZ 

• Validação Chip 

• Branco (visível), luz UV e IV reconhecimento de padrões 

• Verificação  Data de emissão 

•  Verificação Autoridade emissora

• Comparação de VIZ dados com dados armazenados em MRZ

• Verificação Micro-impressão 

• Verificação cruzada com base no nome, data de nascimento 

 e data de validade 

Até 40 
verificações 
por documento 
totalmente 
automatizado 
em questão de 
segundos

Verificações Adicionais 
• Verificação da criação de perfil, incluindo uma foto comparação, idade e 

verificação de assinatura 

• Inspeção e verificação das funcionalidades de segurança (por exemplo: 

luz branca, UV, IV, foto anexo, imageperf, holograma, marca d’água e 

relevo) 

• Verificação cruzada com  dados de referência armazenados no  banco de 

dados do Keesing DocumentcheckerTM 

• Verificação de referência cruzada contra PEP/ listas sanção interna ou 

listas negras (opcional, versão on-line apenas) 

• Verificação Licença de Trabalho  (opcional, versão on-line apenas)



Keesing Documentchecker™ Database
Como o AuthentiScanTM é alimentado pelo banco de dados do Keesing DocumentcheckerTM, você pode executar verificações adicionais, 

comparando um documento com os dados de referência obtido a partir do banco de dados mais abrangente mundialmente em referência 

para documentos de identificação. Este banco de dados abrange passaportes, cartas de condução, cartões de identificação e vistos de mais 

de 200 países e organizações.

Leitor de passaporte, pista de auditoria e processos comerciais eficientes
O AuthentiScanTM usa um leitor passaporte que recupera automaticamente os dados do documento e armazena-os num banco de dados 

seguro. Os usuários são capazes de salvar, imprimir, exportar e compartilhar esses dados, permitindo que ele seja usado em outros 

programas e processos. O sistema gera um relatório detalhado para cada documento de identificação inspecionado. Como resultado, você 

cria ao mesmo tempo uma pista de auditoria completa. O AuthentiScanTM oferece várias opções de exportação e de transmissão dos dados, 

e armazena as seguintes informações:

• O status do seu documento de identificação (verdadeiro/falso)

• As imagens incluídas no documento de identificação (radiação ultravioleta, infravermelho)

• Os dados armazenados em um chip RFID, bem como o documento físico

• Um relatório detalhado para cada verificação realizada

Suporte técnico especializado 
Em caso de dúvida sobre a autenticidade de um determinado documento de identificação, os utilizadores podem sempre contactar o  

suporte técnico especializado da Keesing. A unidade é composta por uma equipe de profissionais que terá todo o prazer em realizar uma 

verificação manual MRZ, uma foto ou uma inspeção geral do documento (com foco no layout e a posição dos dados). 

Estas verificações devem levar só alguns minutos.

AuthentiScan™
 
PREMIUM

• Totalmente automatizado autenticação de documentos de identificação, documentos não compatível com ICAO, cartas de condução e 

 documentos com códigos de barras e chips eletrônicos

• Ampla verificação, com base em mais de  40* controlos automatizados ( * dependendo do documento) 

• Verificação Licença de Trabalho opcional, verificar e punir as listas ferramenta de triagem (versão online)

• Também disponível para uso off-line ou como uma solução portátil

A utilização de 
um leitor de 
passaportes 
faz com que 
o processo de 
autenticação 
seja eficiente e 
completo
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Usuários Keesing AuthentiScan™
AuthentiScanTM é usado principalmente em / para:

- Processos de aceitação de clientes (KYC)

- Lavagem de dinheiro (AML) procedimentos

- Pesquisa de funcionários, clientes, visitantes, pacientes, cidadãos

- Programas de gestão de riscos

- Sistemas de controle de acesso

- Estratégias de prevenção de fraudes

 

AuthentiScanTM é utilizado, entre outros, agências governamentais, militares e policiais, empresas de aluguer de viaturas, bancos e outras 

instituições financeiras, companhias de seguros, provedores de telecomunicações, solicitadores, (on-line) empresas de jogos, agências de 

trabalho temporário e  companhias aéreas. 

Milhares de organizações em todo o mundo confiam nas nossas soluções diariamente. 

Experimente a solução Keesing AuthentiScan Premium online
Uma demonstração ao vivo ou on-line é, sem dúvida, o melhor caminho para descobrir o que esta solução pode fazer por sua organização. 

Será um prazer visitar seu escritório para lhe dar uma demonstração de Keesing AuthentiScanTM. Também podemos fornecer-lhe com uma 

demonstração através de serviços online, como o Skype e GoToMeeting. 

Pedido de DEMO 
Para obter mais informações ou uma demonstração ao vivo do AuthentiScanTM entre em contato com o nosso departamento de vendas através 

sales@keesingtechnologies.com.

Helpdesk com 
uma equipe 
profissional de 
especialistas em 
documentos ao 
seu serviço



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 contrafacção 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 actualmente 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 o 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 os 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

       


