AVD-8500 full page ID-Reader / RFID / UV / IR
- USB aansluiting
- RFID ondersteuning
- Geschikt voor ID-software
- Leest NLD en internationale rijbewijzen
- Echtheidscontrole

UV

- Ultraviolet

IR

- Infrarood

Snel echtheidscontroles met IR,
UV en witlicht
De AVD-8500 is een geavanceerde en snelle ID-Reader die onder andere paspoorten, ID-kaarten, visa en rijbewijzen snel en efficient kan
scannen.
De AVD-8500 beschikt over IR, UV en witlicht technieken, welke in combinatie met de controlemogelijkheden van de MRZ en RFID gegevens zorgt voor een uitgebreide echtheidscontrole op de gegevens.
Tijdens het maken van de scan worden de gegenereerde afbeeldingen direct vergeleken met de bekende echtheidskenmerken zoals die in
de database staan aangegeven.

Snelle controles

Snelle MRZ verwerking

De AVD-8500 heeft onder andere infrarood en ultraviolet
controle die in combinatie met de optionele ID-software zorgt
voor een snelle en betrouwbare controle van paspoorten,
ID-kaarten, rijbewijzen, visa, barcodes en 2D codes.

De AVD-8500 leest supersnel elk ID-bewijs. Afhankelijk van de
gewenste identiteitsinformatie kost dit slecht tussen de 1 en 8
seconden.
Naast de snelle verwerking van nationale en internationale IDkaarten, visa en paspoorten controleert de AVD-8500 in combinatie met ID-software de MRZ en RFID chip op echtheid.

Algemeen
Scan Techniek

Full page

Documenten

paspoorten, visa, ID-kaarten, rijbewijzen, barcodes, 2D codes

Geschikt voor

documentcontrole op RFID, IR, UV en MRZ

Functie
Snelheid

vanaf 1 seconde

Signalen

multi colour LED

Voeding

5 volt

Specificatie
Afmetingen

179mm x 160mm x 990mm(LxBxH)

Gebruikstemperatuur

+5/+40°C

Gewicht

820 gram

web: www.merlin.nl
e-mail: info@merlin.nl
telefoon: 0346 26 54 24
.

AVD-9000 Full page ID-Reader inbouw / RFID / UV / IR
- USB Aansluiting
- RFID Ondersteuning
- Geschikt voor ID-Software
- Leest NLD en internationale rijbewijzen
- Echtheidscontrole

UV

- Ultraviolet

IR

- Infrarood

Snel echtheidscontroles
met IR, UV en witlicht
De AVD-9000 is een geavanceerde en snelle ID-Reader die onder andere paspoorten, ID-kaarten, visa en rijbewijzen snel en efficient kan
scannen.
De AVD-9000 beschikt over IR, UV en witlicht technieken, welke in combinatie met de controlemogelijkheden van de MRZ en RFID gegevens zorgt voor een uitgebreide echtheidscontrole op de gegevens.
Tijdens het maken van de scan worden de gegenereerde afbeeldingen direct vergeleken met de bekende echtheidskenmerken zoals die in
de database staan aangegeven.
De AVD-9000 is ontworpen om ingebouwd te worden in een terminal of balie om de scanner gunstig te kunnen plaatsen.

Snelle controles

Snelle MRZ verwerking

De AVD-9000 heeft onder andere infrarood en ultraviolet
controle die in combinatie met de optionele ID-software zorgt
voor een snelle en betrouwbare controle van paspoorten,
ID kaarten, rijbewijzen, visa, barcodes en 2D codes.

De AVD-9000 leest supersnel elk ID-bewijs. Afhankelijk van de
gewenste identiteitsinformatie kost dit slecht tussen de 1 en 8
seconden.
Naast de snelle verwerking van nationale en internationale IDkaarten, visa en paspoorten controleert de AVD-9000 in combinatie met ID-software de MRZ en RFID chip op echtheid.

Algemeen
Scan Techniek

full page

Documenten

paspoorten, visa, ID-kaarten, rijbewijzen, barcodes, 2D codes

Geschikt voor

documentcontrole op RFID, IR, UV en MRZ

Functie
Snelheid

vanaf 1 seconde

Signalen

multi colour LED

Voeding

5 volt

specificatie
Afmetingen

196mm x 202mm x 211mm(LxBxH)

Gebruikstemperatuur

+5/+40°C

Gewicht

1800 gram

web: www.merlin.nl
e-mail: info@merlin.nl
telefoon: 0346 26 54 24
.

Selfservice terminal
- USB Aansluiting
- RFID Ondersteuning
- Geschikt voor ID-Software
- Leest NLD en internationale rijbewijzen
- Echtheidscontrole

UV

- Ultraviolet

IR

- Infrarood

Snel echtheidscontroles
met IR, UV en witlicht
De standalone terminal geeft de klant de gelegenheid zelf zijn account aan te maken door ID-documenten te scannen, een betaling te
doen en zijn pas uit te printen. Middels een eenvoudige koppeling met CRM software worden de gecontroleerde en geverifieerde persoonsgegevens en pas ID automatisch afgeleverd.Het complete digitale persoonsdossier is veilig en versleuteld opgeslagen en kan locatie
onafhankelijk, online worden ingezien.De documentscanner beschikt over drie lichtbronnen voor een uitgebreide echtheidscontrole en een
RFID module voor het uitlezen van de documentchip informatie. Database met echtheidskenmerken voor het identificeren en controleren
van geldige rijbewijzen enID-bewijzen afkomstig uit Nederland.

Snelle controles

Snelle MRZ verwerking

De Selfservice terminal heeft onder andere infrarood en ultraviolet
controle die in combinatie met de optionele ID-software zorgt
voor een snelle en betrouwbare controle van paspoorten,
ID kaarten, rijbewijzen, visa, barcodes en 2D codes.

De Selfservice terminal leest supersnel elk ID-bewijs. Afhankelijk
van de gewenste identiteitsinformatie kost dit slecht tussen de 1
en 8 seconden.
Naast de snelle verwerking van nationale en internationale IDkaarten, visa en paspoorten controleert de Selfservice terminal in
combinatie met ID-software de MRZ en RFID chip op echtheid.

Algemeen
Scan Techniek

full page

Documenten

paspoorten, visa, ID-kaarten, rijbewijzen, barcodes, 2D codes

Geschikt voor

documentcontrole op RFID, IR, UV en MRZ

Functie
Snelheid

vanaf 1 seconde

Signalen

multi colour LED

Voeding

5 volt

specificatie
Afmetingen
Gebruikstemperatuur
Gewicht

196mm x 202mm x 211mm(LxBxH)
+5/+40°C
40 KG

web: www.merlin.nl
e-mail: info@merlin.nl
telefoon: 0346 26 54 24
.

ID-DOCUMENTSCANNER DESKTOP SET
- USB aansluiting
- RFID ondersteuning
- Geschikt voor ID-software
- Leest NLD en internationale rijbewijzen
- Echtheidscontrole

UV

- Ultraviolet

IR

- Infrarood

Productgegevens
Deze set is compleet inclusief software-installatie, instructie en meegeleverde mini-pc.
Maak kennis met de werelds meest geavanceerde scanner voor identiteitsdocumenten zoals paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten.
Zodra het ID-document geplaatst is zal de controle binnen enkele seconden starten met analyseren van diverse echtheidskenmerken van
het document.

Deze set bevat

Snelle MRZ verwerking

• 10 inch touchbeeldscherm
• Mini PC met software
• AVD-8500 documentscanner
• Draadloos toetsenbord

De AVD-8500 leest supersnel elk ID-bewijs. Afhankelijk van de
gewenste identiteitsinformatie kost dit slecht tussen de 1 en 8
seconden.
Naast de snelle verwerking van nationale en internationale IDkaarten, visa en paspoorten controleert de AVD-8500 in combinatie met ID-software de MRZ en RFID chip op echtheid.

Algemeen
Scan Techniek

Full page

Documenten

paspoorten, visa, ID-kaarten, rijbewijzen, barcodes, 2D codes

Geschikt voor

documentcontrole op RFID, IR, UV en MRZ

Functie
Snelheid

vanaf 1 seconde

Signalen

multi colour LED

Voeding

5 volt

Specificatie
Afmetingen

179mm x 160mm x 990mm(LxBxH)

Gebruikstemperatuur

+5/+40°C

Gewicht

820 gram

web: www.merlin.nl
e-mail: info@merlin.nl
telefoon: 0346 26 54 24
.

