tMEYER

TM

VisionAccess
Akıllı tanıma çözümleri üreten Bioscrypt'den
3D Yüz tanıma sistemi. Daha güvenli, Daha kullanışlı...
Dünyanın ilk üç boyutlu görüntü alma ve gerçek zamanlı
karşılaştırma teknolojisine sahip VisionAccess ürünü güvenlik,
geçiş ve personel kontrol sistemlerinde rahatlık ve güvenle
kullanılmaktadır.

Geçiş Kontrol Sistemleri / GKS
Yetkisiz kişilerin belli noktalardan geçişlerini kontrol altına
almanın en güvenli yolu biometrik sistemlerdir.
Kimlik tespit etmenin en garanti yolu olan biometrik sistemlerden
yüz tanıma metodu en kolay ve güvenilir olanıdır. 3D yüz tanıma
teknolojisi sayesinde, Visionaccess ile ileri düzey güvenlik
aşamaları ile kimlik tespiti yapılır. Yetki onaylanma sonrası kapı
veya turnike açılır.

Biometrik geçiş kontrol
güvenli, kolay, hızlı okuyucuları
ile biometrik çözümler

Ileri seviye güvenlik gereksinimleri
için ideal.

Bankalar
Hastaneler
Havalimanı
Plazalar

“Geçişleri kontrol edin ve güvenliğinizi artırın. Çabuk ve
kolay kullanım için tasarlanmış VisionAccess ile bir saniyede
istedeğiniz kapıyı açın.”
“Geçişleri kontrol edin ve verimliliğinizi artırın. Çabuk ve
kolay kullanım için tasarlanmış VisionAccess ile personelinizi
kesinlikle ayırt edin.”

Kolay ve Çabuk Kullanım
( Kullanıcı kendi yüzünü cihazın ekranında görür )

Modüler çözümler
güvenli, kolay, hızlı okuyucuları
ile biometrik çözümler

Personel Devam Kontrol Sistemleri / PDKS
Personellerin mesai başlangıçları ve bitişlerini kayıt altına almanın
en güvenli ve kolay yolu biometrik sistemlerdir.
Personelin gerçekten kendisinin kart basdığından emin olmak için
biometrik sisteme ihtiyacınız vardır. En kullanışlı biometrik sistem
olan 3D yüz tanıma teknolojisi sayesinde, puantaj hesaplamaların
da kesinlik sağlarsınız.
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VisionAccess
3D Yüz tanıma sistemi
Akıllı tanıma çözümleri üreten Bioscrypt'den
3D Yüz tanıma sistemi. Daha güvenli, Daha kullanışlı...
VisionAccess, patentli karşılaştırma motoru ve algoritmaları
ile kızılötesi ışıkla, gerçek zamanlı yüzey taraması yaparak
inanılmaz tanımlama başarısına imza atıyor.

VisionAccess - Yüz tanıma sistem özellikleri

Biometrik geçiş kontrol
güvenli, kolay, hızlı okuyucuları
ile biometrik çözümler

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
İleri teknoloji : Gelişmiş optik teknoloji ve yüz model
çıkartma algoritması, sayesinde farklı açılardan birçok
yüz görüntüsü elde edilir. Elde edilen görüntüler özel
işlemler vasıtası ile birleştirilerek gerçek zamanlı üç
boyutlu imajlar halini alır. Birleştirme ve eşleştirme
işlemleri eş zamanlı olarak meydana gelir. İşte tüm bu
özel işlemler VA ‘in diğer tanıma sistemlerine karşı galip
gelmesini sağlıyor.
Esnek: VA neredeyse her türlü ortamda çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Gece gündüz değişikken birçok ışık
ortamını tolere ederek çalışabilmektedir.
Uyumlu: VissionAccess mevcut geçiş kontrol sistemleriniz
ile uyumludur. Wiegand protokolü ile her türlü sisteme
bağlanabilir. Proximity ve diğer biometrik okuyucularda
aynı protokol ile VA’e bağlanabilir.
Kolay: Optimal esneklik ile hızlı ve kolay birşekilde 1
saniyede kayıt alırsınız. Okuyucu üzerindeki ekran
kendinizi görmenizi sağlar.

Güç
Face Reader - 10-62 VDC 4A max (20watt max)

Doğrulama Süresi
1 (Bir) Saniyeden Az

Teşhis etme süresi
1 (Bir) Saniyeden Az

Röle Bağlantısı
2 Çıkış

Monitor Bağlantısı
1

İndikatör
Status LEDs/ 4inc LCD

Kullanıcı Sayısı
2000/4000/8000...

Data Input
Wiegand(data1/data0)
Serial (Mifare Okuyucu)
Clock/Data

Ebatlar
132x355x116mm

Ağırlık
1.4 kg

Çalışması Sıcaklığı
10C - 40C

Nem Oranı
%15 - % 65 (Dahili Ortamda)
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