Intelligens Biztonság

D200
Asztali ujjlenyomatos nyilvántartó

Szuper vékony, könnyen telepíthető,
USB Plug & Play, akkumulátoros
Az Anviz D200 asztali ujjlenyomatos nyilvántartó készülék alap funkcókkal ellátott, kis és közepes
cégek részére készült. A D200 a legvékonyabb készülék a hasonló eszközök között. Nem igényel semmi

USA

BioNANO

telepítést: csak helyezze az asztalra és használja! A speciális 2-in-1 dizájn miatt falra is szerelhető. Ha Önnek
bármikor szüksége van a munkavállalók be- és kilépési adataira, csak csatlakoztassa a készüléket az USB
kábellel a PC-hez vagy laptopjához, és töltse le az adatokat az egyszerűsített szoftver segítségével. Nincs
szükség driver-re: akár egy pendrive esetén! A beépített akkumulátor ideálissá teszi a D200-at hordozható

AFOS300

vagy adatmentési funkciókra ott, ahol nincs hálózati feszültségellátás. Vele minden egyszerű.
Vízálló
Porvédett
Karcolásálló

Ujjlenyomat érzékelő

2,000
Hangutasítások

Ujjlenyomat
kapacitás

50,000

Napló kapacitás

UJJ & Jelszó

Gyors ujjlenyomat olvasás
kevesebb, mint 0,5 mp alatt

Mini USB Slave

INTELLIGENS BIZTONSÁG

Tulajdonságok

Specifikáció

Egyedi asztali dizájn irodáknak, recepcióknak

ltem

Leírás, érték

Texas Instruments 32-bit nagysebességű, alacsony fogyasztású

Processzor

32-bit ARM MCU

Algoritmus

BioNANO V10

processzor

Érzékelő

AFOS Optikai érzékelő

BioNANO V10 ujjlenyomat algoritmus a nagy megbízhatóságú

Érzékelő felület

22mm*18mm

és stabil olvasáshoz

Felbontás

500 DPI

LCD kijelző

128*64 kék háttérvilágítású LCD

Új generációs, teljesen zárt, vízálló és porvédett AFOS300

Ujjlenyomat kapacitás

2000

optikai ujjlenyomat érzékelő

Napló kapacitás

50000

Hang figyelmeztetések a műveletekhez MAGYAR NYELVEN

Azonosítási mód

FP, ID+FP, ID+PW, FP+PW

Azonosítási idő

<0.5 Sec

FRR

0.001%

FAR

0.00001%

Mini USB Slave, nincs szükség driver-re
Tápellátás USB-n kersztül vagy külső DC 5V adapterről

Kommunikációs interfész

Mini USB slave

Azonosítási módok: ID + Jelszó, ID + ujjlenyomat vagy

Ujjlenyomat kép kijelzés

Igen

csak ujjlenyomat

Definiálható állapotok

16

Munkakód

Igen

Méret

160(szé)*130(ma)*90(mé) mm

Működési hőmérséklet

-10℃~+40℃

Tápfeszültség

DC 5V

Minősítések

FCC, CE

Ajánlott felhasználás

1000 munkavállalóig

Gyors ujjlenyomat azonosítás, kevesebb, mint 0,5 mp alatt
16 szabadon definiálható állapot
6 számjegyű munkakód a különböző munka folyamtokhoz
Többnyelvű menürendszer, a MAGYAR nyelv alapbeállítás

AIM Lite szoftver

Dolgozók kezelése

Készülékek kezelése

Jelentések kezelése

Alkalmazás

Adatbázis Szerver
Web alapú
kezelő rendszer

INTERNET
INTRANET

INTRANET

AIM Lite egy egyszerűsített munkaidő nyilvántartó szoftver. A
lehető legegyszerűbb és intuitív felhasználói felület segít a napi
munkában, beleértve a munkavállalók kezelését, idő beállításokat,
az egyszerű jelentések készítését stb. Ideális belépő szintű alkalmazás. Különösen hasznos azoknak az irodai alkalmazottaknak,
akik akár betanulás nélkül azonnal kezelésbe tudják venni.

Power Over USB

Jelentések
nyomtatása

AIMAnviz Intelligent Management Lite
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www.biometrikusbelepteto.hu

és a
az Anviz Global Inc. bejegyzett
kereskedelmi védjegye és az Anviz felhatalmazása nélkül nem
használható.
A folyamatos termék fejlesztés következtében az itt közölt
specifikáció minden külön értesítés nélkül változhat.

