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DPS biedt veilige digitale pasfoto-service 

 

Hilversum, mei 2018 

 

Pasfotomakers die een digitale pasfoto service willen bieden, zitten met de consequenties van de 

AVG. DPS heft voor al haar klanten in heel Europa een uitbreiding gerealiseerd (IDstation.online) 

waarmee pasfotomakers veilig digitale pasfoto’s kunnen opslaan en verkopen aan klanten.  

 

Hoe werkt het? 

Wanneer de klant aangeeft een digitale pasfoto nodig te hebben of wanneer u als pasfotomaker de 

klant als extra service een digitale versie van de gemaakte pasfoto wilt verkopen, dan kiest u in 

plaatst van afdrukken eerst op “Opslaan in IDstation.online”. Dit is een extra knop in de software. 

Daarmee wordt de digitale pasfoto veilig (en versleuteld) verstuurd naar IDstation.online en daar 

veilig opgeslagen. Vervolgens genereert IDstation.online een unieke code die u samen met de 

pasfoto’s afdrukt. Dit gaat helemaal automatisch. U hoeft alleen nog op “afdrukken” te klikken. Zo’n 

afdruk ziet er zo uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klant kan vervolgens met zijn unieke code pasfoto opvragen op www.IDstation.online. Geheel 

conform de AVG heeft de klant toegang tot de pasfoto, kan deze downloaden en zelfs verwijderen. 

Omdat een pasfoto slechts 6 maanden geldig is, wordt de foto automatisch verwijderd na die 6 

maanden.  

De AVG is niet de reden geweest voor het ontwikkelen van IDstation.online. De programma-

uitbreiding is gebouwd als oplossing voor het veilig aanleveren van digitale pasfoto’s aan de 

overheid. In Frankrijk, Engeland en binnenkort in Ierland worden pasfoto’s digitaal opgeslagen in 

IDstation.online zodat overheidssytemen voor bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuw paspoort 

http://www.idstation.online/


of rijbewijs direct vanuit IDstation.online de pasfoto kunnen opvragen. Het moge duidelijk zijn dat 

IDstation.online hiervoor aan strenge veiligheidseisen moest voldoen. Daar heeft DPS nu profijt van 

met de AVG. De IDstation.online uitbreiding is beschikbaar als gratis update voor alle gebruikers van 

Photomatic software (versie 7).  

Klik hier om de video te bekijken. 

 

Over DPS 

DPS - Digital Photo Systems BV is sinds 1999 gespecialiseerd in software waarbij foto's van gezichten 

gemaakt en verwerkt worden ten behoeve van professionele toepassingen zoals identificatie, 

pasfoto's, foto's voor een database of voor bedrijfsbadges. Naast biometrische software ontwikkelt 

DPS ook complete pasfotosystemen. Onze oplossingen worden als standaard product geleverd aan 

fotografen en retailers en als maatwerk aan publieke en semipublieke instellingen (zoals Schiphol, de 

Nederlandse Politie, universiteiten, ministeries…) en aan bedrijven. Onze klantendienst verzorgt 

graag voor u installatie, training en support.  

In het buitenland werkt DPS nauw samen met lokale distributeurs en heeft in meer dan 15 landen 

een leidende positie op het gebied van pasfotosystemen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AOEcEQbqbog

