شركت تجارت الکترونیک داده پردازان سیراف
( ارائه دهنده انواع سیستم های حضور و غیاب تشخیص چهره  ،اثرانگشتی و کارتی  ،انواع نرم افزارهای حضور و غیاب پیشرفته و ) ...

دستگاه حضور و غیاب ( FC - 562تشخیص چهره  ،کارت بدون تماس و کلمه عبور)
نرم افزار حضور غیاب نسخه پایه با قابلیت نصب ساده و پشتیبانی توسط کارشناسان شرکت
تشخیص چهره  ،کارت بدون تماس و کلمه عبور
صفحه نمایش رنگی  2 / 8اینچ با واسط کاربر گرافیكی جهت سهولت استفاده با منوی فارسی
قابلیت نمایش عكس و نام پرسنل بر روی مانیتور دستگاه
کلیدهای عملیاتی جهت عملیات های ورود  ،خروج  ،مرخصی و ماموریت
بهره گیری از الگوریتم شناسایی تشخیص چهره پیشرفته
قابلیت حفظ اطالعات در صورت قطع برق و باطری
تشخیص چهره در حالت های مختلف و کمتر از یک ثانیه
مجهز به دوربین های مادون قرمز و دوربین رنگی جهت تشخیص چهره در حالت های مختلف
ظرفیت تعریف  400 :چهره  1/000 ،کارت و ظرفیت نگهداری  80/000تردد
پردازنده بسیار قوی  :زمان تشخیص چهره یا کارت کمتر از یک ثانیه
نحوه ارتباط و تخلیه اطالعات دستگاه  :شبكه (پورت  )LANو پورت USB
مجهز به  - Web Serverامكان تعریف  IPاختصاصی
مشاهده آنالین ترددها روی کامپیوتر  -از طریق کابل شبكهLAN
قابلیت نمایش تاریخ شمسی و میالدی
امكان اتصال باطری  UPSخارجی
عملیات کنترل تردد به سه روش چهره  ،کارت  ،کلمه عبور و یا بصورت ترکیبی
ایمنی ارتباط با کامپیوتر با تعریف کلمه عبور
قابلیت تنظیم سطح حساسیت تشخیص چهره
امكان تعریف تغییر ساعت رسمی به صورت خودکار و تعریف االرم های مختلف
نرم افزار حضور و غیاب  ،قابل نصب در انواع سیستم عامل ها
یكسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

 دستگاه حضور و غیاب  ، FC -562شامل یكسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
 نرم افزار دستگاه های حضور و غیاب نسخه پایه بصورت رایگان به همراه دستگاه ها عرضه می گردد.
 ارسال برای تمامی نقاط کشور رایگان می باشد.

تلفن ویژه 021 – 28 42 43 :
تلگرام 0912 0150 238 - 0912 0150 237 :

سایر تلفن ها  88 34 61 14 :و )021( 88 34 61 15
سامانه پیام کوتاه 10000874 :

site : www.sirafdp.com

شركت تجارت الکترونیک داده پردازان سیراف
( ارائه دهنده انواع سیستم های حضور و غیاب تشخیص چهره  ،اثرانگشتی و کارتی  ،انواع نرم افزارهای حضور و غیاب پیشرفته و ) ...

سایر مشخصات دستگاه حضور و غیاب FC - 562
عملكرد

حضور و غیاب

شناسایی افراد

تشخیص چهره  /کارت  / RFIDرمز

صفحه نمایش

 2 / 8اینچ رنگی (منوی فارسی)
تشخیص چهره 400 :
کارت 1/000 :

ظرفیت حافظه

تردد 80/000 :
سرعت شناسایی

کمتر از یک ثانیه

نوع کارت

RFID 125 KHZ

کلید عملیاتی

کلیدهای عملیاتی جهت ثبت ورود  ،خروج  ،مرخصی و ماموریت

ارتباطات

TCP/IP

/

) USB ( flash memory

ولتاژ  /جریان مصرفی

 12ولت  1.5 /آمپر

دمای عملكرد

 0الی  45درجه سانتیگراد

رطوبت عملكرد

 20الی  80درصد

ابعاد
گارانتی

تلفن ویژه 021 – 28 42 43 :
تلگرام 0912 0150 238 - 0912 0150 237 :

 165 * 199 * 32میلی متر
یكسال گارانتی  ،ده سال خدمات پس از فروش

سایر تلفن ها  88 34 61 14 :و )021( 88 34 61 15
سامانه پیام کوتاه 10000874 :

site : www.sirafdp.com

