Đây không phải là gương soi,
đây là một thiết bị đầu cuối nhận diện khuôn mặt

Hệ thống nhận diện khuôn mặt để chấm công
Khuôn mặt

Thẻ

Mật khẩu

TCP/IP

USB

FingerTec Face ID 4, thiết bị đầu cuối nhận dạng khuôn mặt mạnh mẽ hoàn toàn mới của FingerTec cung cấp giải pháp xác minh danh tính thông
qua công nghệ sinh trắc học không tiếp xúc, nhận ra một khuôn mặt chỉ trong vài giây để có giải pháp kiểm soát vào ra chính xác. Được nạp với
Face Biobridge VX 8.0, một thuật toán nhận dạng khuôn mặt mới nhất, phát hiện các đặc điểm khuôn mặt trong khi đăng ký và xác minh được thực
hiện nhanh hơn và chính xác hơn, và với máy ảnh có độ phân giải cao và tính năng hồng ngoại, nhận diện khuôn mặt có thể được thực hiện ngay cả
dưới ánh sáng tối thiểu. Được tùy biến cho chức năng này, thiết bị được chuẩn bị với việc sử dụng truy cập cửa. Face ID 4 là một giải pháp lý tưởng,
phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như những người cần một giải pháp đáng tin cậy, không tiếp xúc.

Nhận dạng không tiếp xúc

Với Face ID 4, tất cả những gì bạn cần là
một cái nhìn, và bạn có thể đi qua. Nhận
diện khuôn mặt giúp bạn dễ dàng xác
nhận bản thân mà không phải dùng tới
tay.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt
có tính cách mạng

Với thuật toán nhận dạng khuôn mặt
VX8.0 mới nhất, bây giờ việc phát hiện
khuôn mặt trong khi xác minh và đăng
ký nhanh hơn và chính xác hơn.

Các phương pháp sử dụng nhiều
cách xác nhận

Có thiết kế công thái học

Các phương pháp giao tiếp dễ
dàng

Giá trị đáng đồng tiền

Đồng bộ Face ID 4 với máy tính sử dụng
một trong những phương pháp giao
tiếp dễ sử dụng: TCP/IP hoặc đĩa flash
USB.

Face ID 4 được thiết kế làm sao cho tiết
kiệm để bạn có thể triển khai các giải
pháp FingerTec với chi phí thấp hơn.
Chúng tôi tin rằng khi nói đến kinh
doanh và bảo mật, không nên có sự
thỏa hiệp.

Có các đặc điểm bổ sung ở đây

Quản lý dễ dàng

Bạn có nhiều lựa chọn xác nhận với Face
ID 4. Xác nhận bản thân dùng khuôn
mặt, thẻ, hoặc thậm chí bằng mật khẩu.

Màn hình cảm ứng đủ màu, tin nhắn
ngắn, mã công việc, hiển thị ảnh sau khi
xác nhận. Đây chỉ là một số trong nhiều
đặc điểm bổ sung bạn sẽ thích thú với
Face ID 4.

Face ID 4 được thiết kế đặc biệt để tạo
điều kiện dễ dàng định vị và liên kết
khuôn mặt của bạn để xác minh dễ dàng
và thuận tiện hơn.

Phần mềm TCMS V2 đi kèm với tất cả các
thiết bị sinh trắc học FingerTec giúp dễ
dàng sắp xếp và quản lý các hồ sơ chấm
công.
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Hệ thống đầu đọc đơn

Hướng dẫn cài đặt

TCP/IP- Hệ thống nhiều đầu đọc

• http://info.fingertec.com/faceid4-3
Hub / Chuyển mạch
RS232

Hướng dẫn người dùng

TCP/IP (Cáp thẳng)

TCP/IP (Cáp chéo)

• http://info.fingertec.com/faceid4-4
Face ID 4

Hướng dẫn video

Face ID 4

Face ID 4

• http://info.fingertec.com/faceid4-5
12V DC 3A
Nắn dòng

Thủ thuật

12V DC 3A
Nắn dòng

12V DC 3A
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• http://info.fingertec.com/faceid4-6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KIỂU

Face ID 4

HOÀN THIỆN BỀ MẶT

Nhựa acrylonitrile butadiene styrene/polycarbonate blend

LOẠI MÁY QUÉT

Camera hồng ngoại có độ phân giải cao

BỘ XỬ LÝ

800 MHz

BỘ NHỚ

256MB bộ nhớ flash và 128 MB SDRAM

THUẬT TOÁN

BioBridge Face VX 8.0

KÍCH THƯỚC (D X R X C), mm

148 x 148 x 122

LƯU TRỮ
• Các mẫu khuôn mặt

400

• Thẻ

10000

• Các nhật ký giao dịch

100000

ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA
• Các phương pháp

Dấu vân tay (1:1 , 1:N), thẻ & mật khẩu

• Thời gian xác minh – (giây)

2

• FAR (%)

< 0.01

• FRR(%)

< 0.1

CÔNG NGHỆ THẺ
• RFID: 64-bit, 125kHz

Có

• MIFARE: MFIS50/S70, 13,56MHz

Đã sản xuất để đặt hàng

GIAO TIẾP
• Phương pháp

TCP/IP, đĩa flash USB, USB Client (Tùy chọn WiFi )

• Tốc độ truyền

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
• Nhiệt độ (°C)

0 ~ 45

• Độ ẩm (%)

20 ~ 80

• Nguồn vào

12V DC 3A

CHẤM CÔNG
• Còi hú

Tích hợp

• Các mã công việc

Có

• Kiểm tra giao dịch nhanh

Có

ĐA PHƯƠNG TIỆN
• Lời chào

Có

• Hiển thị

Màn hình cảm ứng TFT 3,0” 65 ngàn màu

• Giấy nhận dạng có ảnh

Có

• Thông báo ngắn

Có

• Photo capture

Có

• Hẹn giờ tiết kiệm thời gian mùa hè

Có

GIỌNG CHÀO / NGÔN NGỮ HIỂN THỊ
(ĐẦU ĐỌC)

Tiêu chuẩn), tiếng Ả Rập, Indonesia, Trung Quốc (truyền thống/giản thể), tiếng Quảng
Đông, Việt Nam, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Thổ Nhĩ Kỳ.
Các ngôn ngữ khác được cung cấp theo yêu cầu.

NGÔN NGỮ PHẦN MỀM

Đóng gói
Kích thước (mm) : 298 (D) x 123 (R) x 222 (C)
Trọng lượng
: 1.52 kg

Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Ả Rập (Kuwait), Trung Quốc (truyền thống / đơn giản), Ba
Tư, tiếng Pháp, tiếng Đức, Indonesia, Ý, Hàn Quốc, Lithuania, tiếng Mã Lai, Ba Lan, Bồ Đào
Nha, Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt.

Chú ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Kiểm tra http://product.fingertec.com thông tin sản phẩm mới nhất.
Đại lý được ủy quyền:

www.fingertec.com
©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Mọi quyền được bảo lưu.
062015

