
Toegangscontrole met
gezichtsherkenning
20face levert toegangscontrole met behulp van AVG-proof 
gezichtsherkenning: geef eenmalig toestemming, wordt 
automatisch herkend en loop voortaan direct door.



Waarom deze oplossing?
In de huidige contactloze wereld is het tijd voor de nieuwe standaard in toegangscontrole.

Het gezicht van de gebruiker 

is de sleutel: er zijn geen 

pasjes meer nodig.  

Problemen met (het vervan-

gen van) kwijtgeraakte, 

uitgewisselde of vergeten 

pasjes zijn verleden tijd.

Gebruikers registreren 

zichzelf makkelijk via een 

app. Met één klik geeft de 

gebruiker toestemming 

voor herkenning of trekt 

deze weer in.

Onze oplossing voldoet 

volledig aan alle AVG 

richtlijnen: elke gebruiker 

kan op elk moment zelf de 

toestemming voor 

herkenning geven of 

intrekken.

Geen pasjes Zelfregistratie 100% AVG-proof



20faceXS: Toegang met je gezicht
Dit is hoe de oplossing werkt voor gebruikers.

Registratie
De gebruiker registreert zich door zelf een foto te maken 

met zijn eigen smartphone, tablet of computer (volledig 

tijd, plaats en device onafhankelijk).

Gezichtsvector
De gezichtsherkenningssoftware berekent met behulp 

van de gemaakte foto de unieke gezichtsvector van de 

gebruiker. De foto zelf wordt verwijderd.

Toestemming 
De gebruiker geeft met één klik toestemming voor 

herkenning van de gezichtsvector voor een specifieke 

locatie, bijvoorbeeld het kantoor of bedrijfsgebouw.

Herkenning & toegang 
Als een gebruiker succesvol herkend is, gaat de deur of 

het poortje automatisch open en kan hij doorlopen. Het 

gezicht is het toegangsbewijs, dus een gebruiker kan 

nooit meer zijn toegangsbewijs vergeten.
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Meer weten?
Wilt u meer informatie, een live demo of heeft 
u vragen over deze oplossing? 
Neem dan contact op met 20face via:

Over 20face
20face is een Nederlands bedrijf, 
gespecialiseerd in privacy-proof 
gezichtsherkenningssoftware. 
Het bedrijf gebruikt eigen, aan de 
Universiteit Twente ontwikkelde, 
algoritmes.

+31 53 2032003
info@20face.com
www.20face.com

• Voor kantoorgebouwen

• In de zorg

• Tijdens evenementen

• In de logistiek

• Voor hospitality doeleinden

• In de beveiligingsbranche

Deze toegangsoplossing wordt al op  
verschillende manieren toegepast:

Voordelen 
Verleen toegang met gezichtsherkenning en profiteer van de volgende voordelen.

Naadloze doorgang 
Loop door zonder pasje 
of druppel te pakken: het 
gezicht van de gebruiker is 
de sleutel.

Betere hygiëne 
Maak toegang volledig 
contactloos en voorkom 
verspreiding van bacteriën.

Gastvrije ontvangst 
Ontvang mensen met open 
deuren, zonder de controle 
op de toegang te verliezen.

Innovatieve uitstraling 
Creëer een innovatief imago 
bij medewerkers, relaties en 
bezoekers.

Veiliger systeem 
Verleen mensen toegang, 
zonder dat zij deze kunnen 
verliezen, vergeten of 
doorgeven.

Meer controle 
Regel eenvouding online 
toegangsrecten, per persoon 
en per deur.


