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Een levensbewijs aanleveren lastig? Niet met de handige Mobile ID-Check app van GDPS!
Mobile ID-Check is een innovatieve app voor identificatie op afstand. De tijd van dure, inefficiënte
en klantonvriendelijke processen om een levensbewijs op te vragen is voorbij. Met de
smartphone app “Mobile ID Check” is het vanaf nu mogelijk om personen op afstand veilig en
betrouwbaar te identificeren. Gewoon thuis, op het werk of onderweg binnen 5 minuten
geregeld.
Het officieel identificeren en verifiëren van personen wordt door klanten vaak ervaren als gedoe,
ingewikkeld, tijdrovend en duur. Oftewel: nogal klantonvriendelijk. Zeker als het gepensioneerden
in het buitenland betreft. Want waar je in Nederland vrij makkelijk een uittreksel of uitdraai uit het
BRP (voorheen GBA) kan krijgen ligt dat in het buitenland voor een pensioenuitkering vaak heel
anders.
Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen vanaf nu veel tijd en geld besparen door het proces
rondom de levensbewijzen uit te besteden aan GDPS of gebruik te gaan maken van hun Mobile
ID-Check app. Daarmee doen de pensioenfondsen vooral ook de gepensioneerden een groot
plezier. Want de pensionado’s kunnen met het gebruik van de app voorgoed afscheid nemen van
de jaarlijkse frustraties en kosten voor de reis naar de lokale autoriteit, al het papierwerk en de
verzending per post. De app is klantvriendelijk, snel, eenvoudig én veilig. Met de app is een
gepensioneerde binnen 5 minuten klaar met de verificatie. Iets wat voorheen een groot deel van
de dag in beslag kon nemen.
Elk pensioenfonds met gepensioneerden in het buitenland heeft baat bij het gebruik van de
service die GDPS biedt, maar het gebruik van de mobiele applicatie beperkt zich niet alleen tot de
pensioenbranche. Ook bij het afsluiten van een hypotheek, verhuur van onroerend goed of
bijvoorbeeld het uitkering van een lijfrente is persoonsidentificatie noodzakelijk. En ook daar biedt
de mobiele app van GDPS uitkomst.
Bij de ontwikkeling heeft GDPS Group B.V. samengewerkt met toonaangevende partijen die de
kwaliteit en veiligheid van de gegevens kunnen waarborgen en koploper zijn op het gebied van
digitale communicatie en biometrie. Daarmee dus niet alleen AVG-proof, maar ook technisch en
innovatief gezien een vooruitstrevende en unieke oplossing!
Enkele eigenschappen van GDPS Mobile ID Check:
 Ondersteunt ID-documenten met RFID Chip (ICAO specificaties) uit meer dan 125 landen
 Naadloze integratie met proces- of backend systemen via API
 Nieuwste innovaties op gebied van identificatie en biometrie
 Gegevens uit het ID-document in een beveiligd en ondertekend PDF
 De klant heeft geen dure hardware nodig. Identificatie met de smartphone.
 Verhoogt de kwaliteit van de administratie door digitale persoonsgegevens
 Eenvoudig toegang tot de beveiligde mobiele app met een persoonlijke QR code
 De persoonsgegevens worden na identificatie altijd verwijderd. Wel zo veilig!
Meer informatie op https://www.gdps-group.nl/
Of via oprichter en woordvoerder, Brian Aué , 06-46095726 of brian.aue@gdps-group.nl
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