
- Gepersonaliseerd voor uw bedrijf

- Direct resultaat / snel / gemakkelijk

- Gegevens overzichtelijk geregistreerd in uw backo�  ce

- Automatisch maskeren van BSN en/of pasfoto

- Geen opslag op de telefoon

- Herkenning ID-documenten en rijbewijzen wereldwijd

- Extractie van gegevens o.b.v. OCR / MRZ / Barcode

- Gebruik van deze gegevens voor aanvullende controles
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Mobiele applicatie (PWA)
Mobiel documenten controleren

VERHUUR

ORDER

PROEFRIT

Proces keuze

MAAK FOTO ACHTERZIJDE

ANNULEREN

Voldoende licht

Geen flits

Geen reflecties

Bron Resultaat

ELENA

CrimiMail

Document

Insolventie

Geaccepteerd

Geaccepteerd

Geaccepteerd

Geaccepteerd

Status    Geaccepteerd

Curatele Geaccepteerd

Gebruik van de PWA
Maak een foto van het ID-document en het document wordt volledig gecontroleerd. Alle gegevens worden automatisch overgenomen. 
Vul eventuele aanvullende gegevens in zoals postcode, huisnummer, e-mail en/of telefoonnummer. U krijgt het resultaat van alle controles 
direct terug op uw mobiel en alle privacy gevoelige gegevens worden automatisch gemaskeerd in het ID-document.

Toepassing
De PWA word gebruikt in situaties waarbij medewerkers een 
klant willen controleren en registreren volgens een vastgestelde 
procedure. Voorbeelden hiervan zijn: proefritprocedure, 
klantenacceptatie, Wwft controle en fraudebestrijding bij verhuur.

Snel en gemakkelijk
Geen App downloaden uit de App Store, maar meteen aan 
de slag met een mobiele applicatie op uw telefoon of tablet.
Al uw controles standaard uitgevoerd middels een van onze 
standaardprocessen of uw persoonlijke acceptatieproces.

Algemeen

Functie

Ondersteunde controles

Ondersteunde browsers

Ondersteunde besturingssystemen

Document types

Aantal herkende documenten

Aantal herkende documenten afkomstig uit aantal landen

Google / Safari 

Rijbewijs / Paspoort / ID-kaart

Meer dan 8000

Meer dan 220

CrimiMail*

Android / iOS / Windows

Faillissementen en insolventie Curatele en onderbewindstelling Geldigheid ID-document

Persoonsonderzoek / Tenaamstelling AdresvalidatieAdresinformatie

Kredietwaardigheidstoetsing persoon /
Adres / Postcode 

Kadaster / Vastgoed informatie

Elena* Meldpunt Wangedrag Huurder*

*terugkoppeling uit deze database is alleen mogelijk indien 
toestemming is verkregen vanuit de rechthebbende partij 
en deze is ingeregeld.


