CASINO’S

CRUKS-CONTROLES
IDENTIFICEREN
LEEFTIJDSCONTROLES
PERSOONSGEGEVENS
CONTROLES BEHEREN
COMPLIANCE KSA

CRUKS

CENTRAAL REGISTER
UITSLUITING KANSSPELEN
24ID Check biedt de oplossing om op een
eenvoudige, snelle en klantvriendelijke manier een
CRUKS-controle uit te voeren.

VOORDELEN:
Geïntegreerde CRUKS-controle
Eenvoudig te bedienen ID-scanners
Keuze uit baliescanners, selfservice
terminals, tourniquets of onze
mobiele app
Binnen enkele seconden wordt
de echtheid van het document
gecontroleerd en of er een CRUKS
registratie is
Beveiligd opslaan van ID-bewijzen
en persoonsgegevens
U voldoet aan regel- en wetgeving

24ID CHECK KNOWS YOUR CUSTOMER!

24ID Check helpt organisaties met persoonsidentificatie en fraudebestrijding. 24ID Check
maakt het mogelijk om klantgegevens op een klantvriendelijke, betrouwbare en veilige manier
te controleren. Zo weet u altijd met wie u te maken heeft! Wij verdiepen ons in uw branche
en weten aan welke wetten en verplichtingen uw branche moet voldoen. Volgens deze regels
verzorgen wij het identificeren, registreren, beheren en compliance proces voor u.

IDENTIFICEREN
Snel, betrouwbaar en professioneel uw klant, bezoeker of medewerker identificeren en controleren.
De 24ID Check scanner controleert binnen enkele seconden de echtheid van een paspoort, ID-kaart
of rijbewijs afkomstig uit de hele wereld. 24ID Check biedt een breed assortiment ID-scanners
en toegangscontrolesystemen. Ook een (gepersonaliseerde) mobiele scan app behoort tot de
mogelijkheden.

BEHEREN
De gegevens worden cryptografisch versleuteld en in een beveiligde omgeving beheerd. Voor elke
bevoegde kan er een inlog aangemaakt worden met vooraf ingestelde rechten. Elke actie wordt
geregistreerd op het desbetreffende account. Goedgekeurde accounts hebben een geldigheidsdatum.
24ID Check zorgt ervoor dat bij afloop van de geldigheidsdatum de controle automatisch opnieuw
wordt uitgevoerd. Zo zorgen wij ervoor dat u aan alle geldende privacyregels blijft voldoet.

REGISTREREN
24ID Check neemt ook een deel van de administratieve handelingen uit handen. Door een koppeling te
maken met uw CRM-systeem worden de gescande gegevens toegevoegd aan het online dossier van
de klant, bezoeker of medewerker. De identiteitsgegevens kunt u direct gebruiken om formulieren of
contracten in te vullen. Zowel u als de klanten profiteren van onze snelle en accurate service.

COMPLIANCE
Door het gebruik van de systemen van 24ID Check voldoet u aan de voor uw branche geldende
wet- en regelgeving waaronder: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en KSA
(kansspelautoriteit).

PROFESSIONEEL EN BETROUWBAAR
24ID Check houdt per branche rekening met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij bewaken
alle gevens volgens de geldende privacyregels en adviseren u daar ook graag over.

Heeft u vragen over één van de producten neem dan gerust contact met ons op:
Merlin Security Services BV
De Corridor 9
3621 ZA Breukelen
+31 (0)346 26 54 24
info@merlin.nl

