
FacePass Pro
Önálló Arcfelismerő Rendszer

2013-as termékfrissítés

Nagy kapacitás
400 felhasználó - 100 000 napló
bejegyzés kapacitás

Intelligens arcfelismerő technológia
Fejlett technóológia és nagy teljesítményű CPU biztosítja
a gyors és könnyű azonosítást, illetve a nagy pontosságot

Megbízható kommunikációk
TCP/IP
USB kezelés támogatása 

Beépített kártyaolvasó
125KHz 'EM' kártya

2.8" érintőképernyős LCD és intuitív GUI
Karcolásmentes felület az extra tartósságért
Intuitív és felhasználóbarát GUI (grafikus kezelő felület) 
beszéd és LED visszajelzésekkel

2.8"

A FacePass Pro egy szemet gyönyörködtető, innovatív termék. Az új Anviz 
BioNANO 10 algoritmus és az erős hardver kiépítés együttesen biztosítja az 
1 mp-nél kisebb azonosítási időt. A fejlett infravörös fényforrást alkalmazó eszköz 
gyors válaszidőt tesz lehetővé a terminál számára.

Kiegészítő infravörös fény
Hatásosan elnyomja a környezeti megvilágításból származó
interferenciát a képen, ezáltal megnövelve a képminőséget

Intelligens Biztonság



                            és  a                              az Anviz Global bejegyzett védjegyei és nem használhatók az Anviz írásos engedélye nélkül.
A folyamatos termék fejlesztésnek köszönhetően az itt közölt műszaki adatok és termék megjelenés külön értesítés nélkül változhat. 

Műszaki adatok
Kamera

Kijelző

Vízuális visszajelzés

Ellenőrzési mód

Kapacitás

Napló kapacitás

Ellenőrzés sebessége

Elfogadási arány

FAR

Érzékelési szög

Arcfelismerési távolság

Kommunikáció

Integrált Webszerver

Hangviszzajelzés

Tamper riasztás

Automatikus feléledés/elalvás

Idő

Ütemezett csengetés

Funkció gomb

Nyelv

Tápfeszültség

Működési hőmérséklet

Működési páratartalom

Duál kamera

2.8” 240*320 pixel TFT LCD érintőképernyő

Kétszínű LED (piros/zöld)

Arc, Kártya，ID+Jelszó

400 felhasználó

100 000 bejegyzés

<=1 mp (1:400)

>=99%

<=0.1%

Vízszintes: ±20°, Függőleges:±20°

30-80 cm

TCP/IP, USB Pendrive

Igen

Beszéd utasítások

Igen

Igen

Beépített óra/dátum (Real Time Clock), időkiszolgáló (SNTP)

5 csoport

10 szabadon definiálható funkció gomb

Angol, spanyol

12VDC,  1A

-5 °C~ +60 °C

0 ~ 95% RH (nem kicsapódó)

Email: sales@anviz.com
Web: www.anviz.com

Anviz Global

Bejegyzések exportálása

Funkciók

Alapbeállítások, személyes adatok
kezelése, nyilvántartások lekérése, 
napló bejegyzések exportálása.

Webszerver
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Arc, Kártya, Jelszó+ID. 
Rendkívül kényelmes, flexibilis 
és biztonságos használat minden 
körülmények között

10 szabadon definiálható funkció 
gomb a jelenlét állapotok közti
változtatáshoz. Illeszkedik számos
állapot azonosítási követelményhez.

USB pendrive-ra menthetők a  
felhasználói adatok, letölthetők 
a bejegyzések és frissíthető a 

USB támogatás

FacePass Algoritmus

Fingerprint - Facial - Iris

Core Algorithm V10

Az ANVIZ FacePass BioNANO algoritmusa az iparág vezető fejlesztések számos előnyét integrálja ebbe  
az egyedi technológiába, amely ezáltal stabil arcfelismerő rendszert biztosít a felhasználónak.

1. Egyedi sajátosságok egyezése a sablonnal
2. Fő jellemzők analízise
3. Intelligens öntanuló funkció, adatbázisba mentett kép dinamikus javítása
4. A bőr szerkezet analízis során a bőrön látható részleteknek, mint például
    az egyedi ráncoknak, mintázatoknak, látható foltoknak az átvitele matematikai 
    leíró formulákba.

Aktiválódás test érzékelésre.
4 időzóna a készenléti (alvó) 
állapot definiálására

Jelenléti táblázatok exportálása 
szoftver segítségével vagy az 
USB-n keresztül

Energia kímélő funkció

Műszakok kezelése az eszközön
közvetlenül vagy szoftveres úton

Műszakok kezelése 

Idő szinkronizáció a hálózati
időkiszolgáló szerverrel, amely
biztosítja, hogy a jelenléti idő
bejegyzések mindig pontosak

Idő szinkronizáció

Angol, Spanyol

Több nyelv támogatása

Sep 2013

Date 1 2 3 4 5 ...

Nicole ...

Stephanie ...

Alice ...

Katherine ...

James ...

hello ¡hola Olá

Azonosítási módok Jelenlét állapotok

USB Desk

készülék firmware-je. 



Áttekinthető kezdő képernyő

Bérszámfejtés kezelése

Szervezet és személyzet kezelés Műszakok kezelése

Többféle riport exportálása

Anviz Intelligens Menedzselés Alkalmazás

Hálózati topológia vázlat

● Minden-az-egyben platform az összes Anviz készülék kezeléséhez
● EMunkidő nyilvántartás kezelés
● Adat exportálás Excel-be vagy szövegfájlba más rendszerek részére (ERP, bérszámfejletés)

Tulajdonságok:

Munkahatékonyság mutató

Az AIM CrossChex egy intelligens menedzselő szoftver a beléptető és munkaidő nyilvántartó eszközök
részére, amely minden Anviz beléptető és jelenlét ellenőrző termékhez használható. A felhasználóbarát
és interaktív tervezés könnyen kezelhető szoftvert eredményezettt, amely hatékony funkciókkal valósítja 
meg a személyzet, részlegek, műszakok, bérszámfejtés, hozzáférési jogosultságok kezelését, riportokat
tud exportálni a különböző belépési és jelenlét adatokból, kielégítve ezzel a legbonyolultabb igényeket
is, amelyek a különböző felhasználói környezetekben születhetnek.

Az AIM egy professzionális platform az intelligens biztonsági rendszerek kezelésére. Maximalizálja
a végfelhasználók hatékonyságát. Hathatós támogatást nyújt a háttér adatok feldolgozása, analízise 
és a hardver kezelés során. Kombinálva az Anviz termékekkel, az AIM kulcsfontosságú megoldást ad 
az Ön kezébe az integrált munkaidő nyilvántartás, beléptetés és kamerás felügyeleti rendszerekhez
használható szoftverek területén.

LÁTOHATÓI BIZTONSÁGI
RENDSZER KEZELÉSE

NÉZŐKÖZÖNSÉG ELLENŐRZŐ
RENDSZER

VAGYONKEZELÉS

BELÉPTETŐ ÉS MUNKAIDŐ
NYILVÁNTARTÓ RENDSZER 
KEZELÉSE

ELOSZTOTT BELÉPTETŐ
RENDSZER KEZELÉSE

CHIPKÁRTYÁS BELÉPTETŐ
RENDSZER

LÉTESÍTMÉNYEK HELYSZÍNI
BIZTONSÁGi MENEDZSELÉSE BELSŐ POS ALKALMAZÁSOK

FÁJL ARCHIVÁLÁSI RENDSZER
KEZELÉSE

VIDEO MEGFIGYELŐ RENDSZER
KEZELÉS

AUTOMATIKUS FIGYELMEZTETÉS
JOGOSULATLAN BELÉPÉSKOR

KÖZVETLEN KÖRNYEZET
MONITOROZÁSA

JÁRMŰKÖVETŐ ÉS EELENŐRZŐ
RENDSZEREK

INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

* Az AIM CrossChex letölthető: www.anviz.com

AIM CrossChex Beléptető és munkaidő nyilvántartó rendszerek kezeléseCrossChexCrossChex

Riport nyomtatás

FacePass ProFacePass Pro

Switch

Kliens
TCP/IP 

TCP/IP 

USB pendrive

Webszerver

Rugalmas megoldások az önálló, biztonságtechnikai és hálózati alkalmazásra az ipar minden területén.

Telepítés és méretek

A FacePass Pro különböző magasságú, felépítésű, 
arcszínű és arckifejezésű embereket is tud kezelni. 
Kérjük, figyeljen arra, hogy az arckép az LCD kijelző
közepén legyen az arc ellenőrzés folyamán.

110 cm
(43.3”)

Padló

145 cm
(57”)

195 cm
(76.78”)

30 cm

80 cm

(vázlatos rajz)

Megjegyzés

FacePass Pro


