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Rent2Scan & Regelneef
De Rent2Scan controleert identiteitsdocumenten zoals paspoorten, werkdocumenten, rijbewijzen 

en ID-kaarten automatisch op echtheid. Dit gebeurt door het vergelijken van meerdere echtheids-

kenmerken met de uitgebreide referentiedatabase. Vervolgens ziet u door middel van een  

‘verkeerslicht’ op uw scherm of het document echt is (groen), of dat er verdachte zaken gevonden 

zijn (oranje of rood). 

Complete controle
De Rent2Scan Document Scanner controleert 

automatisch de echtheidskenmerken van het  

identiteitsdocument en geeft binnen enkele  

seconden een objectief oordeel. U bent niet langer 

afhankelijk van de kennis van uw medewerkers. 

Verificatie- & Registratieplicht 
De Rent2Scan is gebruiksvriendelijk en vereenvou-

digt het documenteren van identiteitsdocumenten. 

Hiermee voldoet u aan de eisen van de WID, WAV,  

en de 7 jaar bewaarplicht. 

NEN-4400 normering & Boetes SZW
Om aan de eisen van de NEN-4400 normering te 

voldoen, moeten er audits afgenomen worden. 

Aspecten die hierbij van grote invloed zijn, zijn training 

van vast personeel en hulpmiddelen voor identificatie. 

Dankzij de Rent2Scan en de opleidingen van Securitech 

Expertise scoort u beter bij auditcontroles. Daarnaast 

beperkt u het risico op boetes van minimaal   

€ 24.000,- opgelegd door het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Koppeling Regelneef
Met de software Regelneef van SunBase Software b.v.  

regelt u personeelsplanning, accommodatie-, wagen-

park-, en certificaatbeheer snel en gemakkelijk. U 

kunt hierdoor efficiënter werken met kostenbesparing 

als gevolg. Regelneef is eenvoudig te koppelen met  

de Rent2Scan. Hierdoor worden gescande document-  

gegevens automatisch overgenomen. Dit levert  

tijdbesparing op en vermindert de kans op typefouten. 

U maakt eenvoudig personeelsdossiers aan en u kunt 

te allen tijde aantonen dat al uw werknemers via een 

vast protocol zijn gecontroleerd. Daarnaast wordt de  

geldigheidsdatum van het document automatisch  

bewaakt door Regelneef.  

                                
Voordelen
• Automatische controle van identiteitsdocumenten

• Ongelimiteerd scannen van identiteitsdocumenten

• Resultaat direct zichtbaar (verkeerslicht)

• Bij afkeur na controle (oranje), direct deskundig  

oordeel en advies van de Fraudedesk

• Rapportage direct digitaal beschikbaar voor  
dossiervorming

• Tijdbesparing: documentgegevens automatisch  

in Regelneef via XML
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De totaaloplossing bestaat uit:
• Rent2Scan Document Scanner

• Laptop

• Installatie en gebruikersinstructie

• Updates (nieuwe ID-documenten)

• Ondersteuning Fraudedesk

• Koppeling met Regelneef van  

SunBase Software b.v.

• Technische ondersteuning

• IT ondersteuning

Rapportage
Direct na het controleren van het identiteitsdocument 

kan een rapportage gegenereerd worden. De scan 

van het document kan worden opgeslagen als pdf. 

De rapportage kan zowel naar de inlener worden  

verzonden als voor personeelsdossiers worden  

gebruikt.

Hieronder ziet u een voorbeeldrapportage van een 

identiteitskaart. U kunt zelf aangeven of u de  

rapportage met of zonder kopie van het  

identiteitsdocument wilt genereren. 

Fraudedesk
De Fraudedesk is gespecialiseerd in het onderzoeken 

van documenten zoals paspoorten, werkdocumenten, 

ID-kaarten en rijbewijzen. Bij afkeur door de  

Rent2Scan (oranje) wordt het document via een  

beveiligde verbinding doorgestuurd naar de  

Fraudedesk. Hier wordt het document nauwkeurig 

beoordeeld door één van onze Documentspecialisten, 

waarna zij u direct een passend advies geven.  

Contact
Voor meer informatie kunt u contact met ons  

opnemen via telefoonnummer 013 - 511 4636.  

Wij komen graag bij u langs voor een kennismaking 

en vrijblijvend advies op maat. 
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