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Yoti kan helpen. 
Juist nu.
Samen met u kunnen wij 
onze ‘digital identity’ en 
digitale ID-kaart oplossingen 
snel implementeren over de 
hele wereld. Wij bieden 
oplossingen voor urgente 
personeelszaken als gevolg 
van de Covid-19 uitbraak, 
met behoud van privacy en 
veiligheid.  



2

Yoti is een wereldwijd identiteitsplatform en geverifieerd ‘citizen-ecosystem’.
Ons uitgangspunt is privacy behoud zonder ‘vendor lock-in’.
Zo kunt u zich richten op uw core business zonder zorgen over uw personeels ID.

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

Met de gratis Yoti-app kunnen ‘digitale identiteitskaarten’ extern worden uitgegeven. Met betrouwbare 
inloggegevens die beheerd worden door de uitgevende instantie. Dit omvat (maar is niet beperkt tot):

● Digitale ID-kaart voor personeel - ideaal voor personeel dat moeten aantonen wie ze zijn.
● Volunteer Digital ID Card -  ideaal voor externe vrijwilligers om zichzelf te verifiëren.
● Geverifieerde personeelsgegevens - helpt bij het verstrekken van geverifieerde attributen aan de Yoti digitale 

‘portemonnee’.
● Covid-19 Tests - upgrade elke digitale ID-kaart om met een geverifieerde test resultaat
● Veilige, meervoudige verificatie - een uniek biometrische sjabloon biedt veilige toegang tot online accounts.

We’ve got this!
● Wereldwijd schaalbare en bewezen technologie. Yoti erkent duizenden ID documenten, waaronder: 

paspoorten, rijbewijzen en nationale ID kaarten in meer dan 200 landen. 
● Een combinatie van geavanceerde AI en menselijk toezicht om zo het hoogste niveau van verificatie te 

behalen.
● We werken samen met de overheid, vliegvelden en zwaar beveiligde omgevingen. 
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Voorzie bestaande medewerkers van een veilige, digitale 
ID-kaart

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

● De ‘Staff ID’ kaarthouder kan onze 
digitale ID-kaart op het scherm 
presenteren (of een ID aantonen via 
sms of e-mail).

● Is voorzien van de volledige naam, 
functie, locatie, vervaldatum, logo 
van de organisatie, 
referentienummer van de 
werknemer, geverifieerd e-mailadres, 
maatregelen tegen spoofing.

● Werkt via veilige login met 5-cijferige 
pincode of biometrisch (met behulp 
van een vingerafdruk of Face ID).

● De Digital ID-kaart wordt telkens 
opnieuw geverifieerd wanneer deze 
wordt gepresenteerd. 
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Staff
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Verifieer personeelsgegevens en deel ze veilig met anderen

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

● De uitgevende instantie kan 
automatisch vertrouwde 
kenmerken uitgeven, bijwerken 
en intrekken.

● Het personeel kan gegevens 
bekijken, maar niet bewerken of 
verwijderen.

● Het personeel kan deze 
geverifieerde gegevens 
vervolgens veilig delen met 
andere ziekenhuizen, 
medewerkers of andere 
instanties
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Mobiliseer snel vrijwilligers met een geverifieerde digitale 
ID-kaart

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

● De vrijwilliger kan zijn digitale 
ID-kaart op het scherm presenteren 
(of zijn ID aantonen via sms of 
e-mail)

● Beveiliging en anti-spoofing
○ Dagelijks verandert het digitale 

‘hologram’ willekeurig. Elke 
gebruiker met dezelfde ID kan 
zien wat het live hologram voor 
die dag is.

○ Elke Yoti-gebruiker kan de 
ID-kaart QR-code scannen om te 
verifiëren dat het gepresenteerde 
scherm geen nep-digitale ID-kaart 
is.

○
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Volunteers
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Directe en GPG45-conforme biochip verificatie voor paspoorten

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

Veilig, snel en geverifieerd

● Directe en GPG45-conforme biochip 
verificatie voor paspoorten

● Onze technologie leest de beveiligde 
chip in het paspoort en kan deze 
cryptografisch verifiëren op het 
hoogste niveau zoals gedefinieerd in 
de ICAO 9303-standaard. Op 
dezelfde manier als bij de immigratie 
poort van de luchthaven en de EU 
reglementen. 

● Te gebruiken met iOS and Android.

Volunteers

Capture document Detect liveness 
and match face

NFC chip read of passport1 2 3
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Ensuring there is a clear audit trail of ID sharing receipts

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

Volledig digitaal audit trail voor 
iedereen

● Yoti biedt digitale audit trails voor 
zenders en ontvangers van identity 
gerelateerde transacties. 

● In dit voorbeeld deelt een 
vrijwilligers-ID geverifieerde details:
a. Oog in oog
b. Op afstand
c. Elke partij krijgt een 
onveranderlijk ontvangstbewijs.

Ontvangen na een persoonlijk 
gesprek

QR-codescan

Received via remote share 
email/text ahead of visit

Sender receipt

Volunteers

a

b c
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Stel belangrijke medewerkers, 
gezondheidswerkers of 
vrijwilligers in staat 
COVID19-testresultaten te 
tonen  

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

● Elke persoon die op Covid-19 
(antigeen- of antilichaamtest) 
getest wordt, kan een 
testresultaat status krijgen 
als geverifieerd  kenmerk in 
zijn of haar Yoti profiel met 
een testdatum en 
vervaldatum die door u (als 
de uitgevende instantie) 
worden gecontroleerd.

● De gebruiker kan een 
personeelslid, ingehuurd 
personeel, vrijwilliger of 
burger zijn met een GPG45 
geverifieerd ID.

Covid-19 Tests

Staff Digital ID card Volunteer Digital ID card Passport verified Yoti user 
‘Covid-19 Card’
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Bewezen veilig digitale 
ID-technologie inclusief 
digitaal hologram en 
geldigheids bewijs 

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

● Yoti koppelt het unieke 
individu veilig via de 
digitale ID aan het 
testresultaat (indien 
beschikbaar) en geeft dit 
weer als onderdeel van de 
digitale ID-kaart.

● Het digitale hologram 
beweegt mee met de 
telefoon en het patroon 
wordt willekeurig 
vernieuwd.

● Geteste en beproefde 
anti-spoofing om er zeker 
van te zijn dat de 
digitale-ID toegankelijk is 
voor iedereen om het te 
verifiëren

Secure Digital ID Card

Staff Digital ID card
including Covid-19

 

Passport verified Yoti user ‘Covid-19 
Card’

Anti-spoofing QR code challenge 
validity of the digital ID.
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Veilige, meervoudige 
verificatie op websites en 
apps

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

Yoti biedt een veilige, 
multi-factor 
authenticatie-oplossing, 
gekoppeld aan een uniek 
biometrisch sjabloon om 
toegang te krijgen tot 
online accounts.

Ga verder dan de 
traditionele 
gebruikersnaam- en 
wachtwoord systemen (een 
droom voor elke hacker) en 
laat uw gebruikers met één 
druk op de knop veilig 
toegang krijgen tot online 
services.
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Secure authentication

HSO

HSO

HSO

HSO
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Een totaal nieuwe 
aanpak voor het 
opslaan van 
persoonlijke 
gegevens

Onze systemen zijn 
ontworpen met 
PKI-technologie, wat 
betekent dat de gegevens 
van een gebruiker alleen 
toegankelijk zijn voor de 
gebruiker zelf. Alleen toegankelijk voor de 

gebruiker
Alleen de gebruiker heeft de sleutel om zijn 
gecodeerde gegevens te ontgrendelen. 
Deze sleutel is ook gecodeerd en veilig 
opgeslagen op de telefoon van de gebruiker, niet 
in de Yoti-database.

Afzonderlijk gecodeerd
Alle details die een gebruiker aan zijn 
digitale ID toevoegt, worden opgesplitst, 
individueel gecodeerd en veilig 
opgeslagen in de Yoti-database.

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment
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Internationaal erkende normen en accreditaties

Certified for technical and 
organisational security process

Proud partner of ethical 
use of technology 

Highest standards of social & 
environmental performance

ISO 27001 SOC 2 Type 2 B Corp Certified

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment

Certified for security 
management standards

Reviewed against advanced 
attack scenarios

MWR InfosecurityBBFC Age Verified

Only current Age Verification 
provider approved by the UK 

regulator (BBFC)                                                    
Low & medium - self 

asserted until Q2 2020

GPG 45

Excellent scorecard for our 
impact on people and planet

Certified for our information 
security management standards 

CIFAS
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Neem contact op 
voor meer 
informatie over 
onze Covid-19 
belofte 

Chief Business Officer
John Abbott
john.abbott@yoti.com

covid19@yoti.com 

Yoti is your digital identity - staff ID, volunteer ID, verified attributes, scalable with rapid deployment
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