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CardsOnline
Active ID App
Jouw Mobiele Identiteit

Door de actieve
verbinding met

CardsOnline
blijven uw ID’s

altijd up-to-date

CardsOnline biedt een compleet kaartbeheersysteem met kaartont-
werp, gegevensbeheer, kaartproductie en nu met een focus op de 
uitgifte van Digital ID-kaarten, zijn Active ID’s beschikbaar om te 
gebruiken in de Active ID App.

Active ID App is ontwikkeld voor Apple & Android mobiele apparaten, 
bevat Active ID’s en heeft een actieve verbinding met CardsOnline. 
Beheerders kunnen Active ID’s in CardsOnline ontwerpen, beheren en 
uitgeven aan kaarthouders. De kaarthouder kan door een pushbericht 
van de app op de nieuwe ID worden geattendeerd. De kaarthouder 
kan zijn Active ID accepteren en openen om te gebruiken als 
werknemersbadge, studenten-ID, lidmaatschaps-ID of tijdelijke ID.

CARDSONLINE ACTIVE ID APP

Up-to-date

Een Active ID heeft een 
veilige actieve verbinding 
met CardsOnline en blijft 
hierdoor altijd up-to-date. 
Wijzigingen in gegevens 
kunnen direct worden 
doorgevoerd en gepushed 
naar de kaarthouder in de app.

Volledig 
gelokaliseerd

De Active ID App is 
volledig gelokaliseerd, de 
applicatie gebruikt de taal 
van het apparaat van de 
kaarthouder.

Merk Identiteit

Uw merkidentiteit is wat u 
direct herkenbaar maakt 
voor uw kaarthouders. 
Gebruik uw eigen merk met 
de Active ID-app en de 
bijbehorende e-mails. Voeg 
uw eigen logo en merk-
kleuren toe.

Design & Issue

Gebruik de CardsOnline 
Card Designer om een 
  digitaal kaartontwerp te 
maken om als Active ID te 
gebruiken. Push Active ID’s 
via de datamanager naar de 
Active ID App van de 
kaarthouders.
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“Gebruik uw huisstijl met de Active ID e-mails & App”

NEEM CONTACT OP
ScreenCheck
Koraalrood 33, 
2718 SB  Zoetermeer,  Nederland

+31 (0)79 360 1160
sales@screencheck.com
www.screencheck.com

CardsOnline biedt dé oplossing 
voor het ontwerpen, produceren 
en beheren van kaarten op een 
onbeperkt aantal locaties met 
één online systeem.

Neem contact met ons op voor 
meer informatie en een demo.

DEMO AANVRAAG

Download de Active ID App

Uw Active ID-app met uw eigen 
merkontwerp is beschikbaar in de 
Google Play Store of de Apple App 
Store voor uw kaarthouders om te 
downloaden. Wanneer een Active ID 
wordt uitgegeven, ontvangt de 
kaarthouder een e-mailmelding met 
instructies voor het downloaden van de 
app en het gebruik van hun Active ID.

Het Menu

Het Active ID App menu biedt 
navigatie naar email verificatie, 
nieuwe passen, accountinformatie, 
instellingen en de Active-passen 
die beschikbaar zijn voor de 
kaarthouders om als identificatie 
te gebruiken.

Active Passes

Actieve passen toont de beschikbare Active 
ID’s die door een CardsOnline-
beheerder aan de kaarthouder zijn uitge-
geven. Ze kunnen door de verschillende 
soorten passen swipen, zoals hun 
werknemers-ID en een toegangskaart voor 
bijvoorbeeld een bedrijfsevenement.


