
DPS Digital Photo Systems BV I Franciscusweg 219 I 1216 SE Hilversum I The Netherlands 
info@photomatic.nl I www.photomatic.nl 

PERSBERICHT      

 

Photomatic software nu ook als online applicatie 

 

Hilversum, 27 november 2018 

 

De Photomatic™ software wordt wereldwijd toegepast in pasfotosystemen. DPS introduceert nu een 

online versie van deze biometrische pasfotosoftware.  

Wat is Photomatic software?  

Photomatic software is een biometrische pasfotosoftware waarmee u pasfoto’s maakt voor officiële 
documenten zoals een paspoort.  Elke opname wordt eerst automatisch verwerkt tot een perfect 
opgemaakte pasfoto. Daarna start de Photomatic software  
een zeer geavanceerde kwaliteitscheck. De pasfoto wordt gecontroleerd op alle officiële vereisten 
voor pasfoto's, zoals gespecificeerd door de ICAO, de International Civil Aviation Organization. De 
ICAO-controle is een zeer belangrijk onderdeel van de Photomatic software omdat deze ervoor zorgt 
dat de pasfoto niet wordt geweigerd bij de aanvraag van een paspoort,  rijbewijs of visum. Niet alle 
landen hebben dezelfde vereisten voor gezichtsgrootte en -positie, achtergrondkleur en het formaat 
van de pasfoto. Gelukkig houdt de Photomatic software deze speciale vereisten bij. We weten 
precies wat de gewenste achtergrondkleur is en de vereiste gezichtsgrootte en positie, voor alle 
landen. 
 
Ook digitale pasfoto’s  

Op de Photomatic website kunt u pasfoto opmaken en afdrukken op uw eigen printer. Daarnaast is 
de volledige functionaliteit van IDstation.online ingebouwd in de Photomatic website zodat u op een 
eenvoudige, veilige manier digitale pasfoto’s kunt maken en verkopen. Digitale pasfoto’s zijn nodig 
voor online toepassingen zoals het aanvragen van een visum, verlengen van rijbewijs, ID document 
en nog veel meer.  
 
Met de Photomatic software heeft u zowel een winstgevende pasfoto-service als een winstgevende 
digitale pasfoto-service! 
  
Werken met de voordelen van de cloud 

Photomatic software gebruiken via uw internetbrowser brengt de volgende voordelen met zich mee: 

- Geen investeringen in nieuwe hardware 

- De software is altijd en overal toegankelijk, vanaf elke computer, laptop of tablet 

- De software is altijd up-to-date 
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Gratis uitproberen 

Ga naar de Photomatic website (https://icao.digitalphotosystems.nl) voor meer informatie en om 
een gratis demo-licentie aan te vragen.  

 

 

 

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. 
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