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มันไม่ใช่กระจกแต่เป็นเครื่องปลายทางในการจำแนกใบหน้า

ระบบการจำแนกใบหน้าสำหรับ
ประตูการเข้าถึงและเวลาการเข้าร่วมประชุม

ใบหน้า

บัตร

รหัสผ่าน

TCP/IP

USB

FingerTec Face ID 4d เป็นรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการจำแนกใบหน้าจาก FingerTec โดยยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยีไบโอเมตริ
กแบบไร้สัมผัส, จำแนกใบหน้าในเสี้ยววินาทีเท่านั้นสำหรับการรายงานการเข้างานที่ถูกต้อง พร้อมด้วยเทคโนโลยี BioBridge VX 7.0
ล่าสุดของขั้นตอนวิธีการจำแนกใบหน้า ,การตรวจจับใบหน้าระหว่างการลงทะเบียนและการตรวจสอบจะทำได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น
และมีกล้องที่มีความละเอียดสูงเนื่องจากคุณสมบัติของอินฟราเรด , การตรวจจับใบหน้าสามารถทำได้แม้ภายใต้แสงน้อย, กำหนดฟังก์ช
ั่นที่จะใช้งานเองพร้อมอุปกรณ์สำหรับเวลาที่ต้องการใช้เมื่อเข้างาน โดย Face ID 4d เป็นทางออกที่ดีที่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กแ
ละขนาดกลางเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการความเชื่อถือได้ซึ่งเป็นวิธีการแบบไร้การสัมผัส

การระบุตัวตนแบบไร้สัมผัส

เทคโนโยีการปฏิวัติใบหน้า

ด้วย Face ID 4d , สิ่งที่เราต้องการมีเพี
ยงใบหน้าของคุณเท่านั้น ซึ่งการจำแนก
ใบหน้านั้นทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบโด
ยปราศจากการสัมผัสจากมือ

ด้วยขั้นตอนวิธีการจำแนกใบหน้าล่าสุด
ของ VX7.0 การตรวจสอบใบหน้าในระ
หว่างการตรวจสอบและการลงทะเบียน
นั้นทำได้เร็วขึ้นและถูกต้องมากขึ้น

วิธีการตรวจสอบที่หลากหลาย

ได้รับการออกแบบตามหลักสรี
รศาสตร์

คุณมีตัวเลือกในการตรวจสอบห
ลาย ๆ ตัวเลือกด้วย Face ID 4d
ซึ่งตรวจสอบโดยใช้ใบหน้า,บัตรหรือแม้
กระทั่งรหัสผ่าน

วิธีการเชื่อมต่อที่ง่าย

Sync Face ID 4d กับเครื่องคอมพิวเตอ
ร์โดยเลือกใช้หนึ่งในวิธีการเชื่อมต่อที่ง่า
ย: TCP / IP, หรือ USB แฟลชดิสก์

ได้รับคุณสมบัติพิเศษของคุ
ณที่นี่

หน้าจอสีระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ,
การส่งข้อความสั้น, รหัสการทำงาน,
การแสดงภาพหลังจากการตรวจสอบ
เหล่านี้เป็นหนึ่งในอีกหลายคุณลักษณะ
เพิ่มเติมของเราที่เพิ่มให้คุณเมื่อคุณใช้
Face ID 4d

Face ID 4d ถูกออกแบบมาเป็นพิ
เศษเพื่ออำนวยความสะดวกในกา
รวางตำแหน่งที่ง่ายและการจัดตำ
แหน่งของใบหน้าของคุณเพื่อลดค
วามยุ่งยากในการตรวจสอบ

ความคุ้มค่า

Face ID 4d ถูกออกแบบมาให้ประหยัด
เพื่อให้คุณสามารถที่จะติดตั้งระบบของ
FingerTec ในราคาที่ต่ำกว่าเพราะเราเชื่
อว่าเมื่อพูดถึงธุรกิจและการรักษาความ
ปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการโดย
ไม่มีการอะลุ้มอล่วย

จัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

การจัดการเป็นเรื่องง่ายด้วยกา
รประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ Ingress
ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการการเข้าอ
อกประตูจากเครื่องปลายทางทั้งหมด
ในขณะที่มีฟังก์ชั่นเวลาการเข้างานไว้
สำหรับตรวจสอบการเข้างาน

แผนเค้าโครง

เว็บลิงค์
ระบบการเชื่อมต่อ

ผลิตภัณฑ์

สำหรับภาพเท่านั้น

https://product.fingertec.com/userguide.php
RS232

TCP/IP (เคเบิ้ลตรง)

คู่มือการเริ่มต้น

TCP/IP (ครอสเคเบิ้ล)

ฮับ / สวิทช์

คู่มือการติดตั้ง
คู่มือการใช้งาน

ระบบเครือข่าย

คู่มือวีดีโอ

Face ID 4d

Face ID 4d

Face ID 4d

เคล็ดลับเทคนิค

แบบสแตนด์อโลน

TCP/IP

Ingress ซอฟต์แวร์
https://product.fingertec.com/userguide.php

ไดอะแกรมการติดตั้ง
DC12V
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

AC110/240V
กำลังไฟ
AdapTec Plus

เหนือเพดาน
เพดาน
ล็อค EM
สายไฟและสัญญาณปลด
ล็อคประตู

ระบบฉุกเฉินเมื่อ
มีการทุบกระจก

ปุ่มสวิตซ์เปิด
- ปิด

ปุ่มกด

ระบบล็อคประตู
Face ID 4d

ในร่ม

กลางแจ้ง

รุ่น
การตกแต่งพื้นผิว
ประเภทของสแกนเนอร์
ไมโครโปรเซสเซอร์
หน่วยความจำ
ขั้นตอนวิธี
PUSH TECHNOLOGY

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) มม
การเก็บรักษา
ใบหน้าแม่แบบ
บัตร
การทำธุรกรรม
การลงทะเบียนและการตรวจสอบ
วิธีการ
เวลาในการตรวจสอบ (วินาที)
FAR (%)
FRR (%)
เทคโนโลยีการ์ด
RFID: 64 บิต 125kHz
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

การสื่อสาร
วิธี
อัตราบอด
การดำเนินงานภายใต้สิ่งแวดล้อม
อุณหภูมิ (°C)
ความชื้น (%)
กำลังไฟ
การเข้างาน
ไซเรน
รหัสการทำงาน
ตรวจสอบการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
มัลติมีเดีย
เสียงทักทาย
จอแสดงผล
ภาพถ่าย-บัตรผู้ใช้
การส่งข้อความสั้น
ภาพถ่าย-จับภาพ
จับเวลาการประหยัดไฟช่วงกลางวัน
การควบคุมการเข้างาน
ล็อค EM ขับรถเอาท์พุท
สัญญาณเตือน
เซ็นเซอร์ประตู

บรรจุภัณฑ์
ขนาด (มม)
น้ำหนัก

: 298 (ย.) x 123 (ก.) x 222 (ส.)
: 1.55 กก.

ข้ อ มู ล จำเพาะ
Face ID 4d
Acrylonitrile butadiene styrene/ผสมโพลีคาร์บอเนต
ความละเอียดสูงกล้องอินฟราเรด
1.2Ghz
256 หน่วยความจำแฟลชและ 128 MB SDRAM
ใบหน้า BioBridge VX 7.0
ใช่
151 x 26 x 150
3000
10000
200000
ใบหน้า (1:1, 1:N), การ์ดหรือรหัสผ่าน
<1
< 0.01
< 0.1
ใช่
สามารถสั่งทำได้
TCP/IP, USB Host (มีบัตร WiFi)
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
0 ~ 45
20 ~ 80
DC 12V 3A
Built-in
ใช่
ใช่

(มีบัตร external)

ใช่
แผงหน้าจอสัมผัส TFT 2.8 “ สี 65k
ใช่		
ใช่
ใช่		
ใช่
DC12V / เอาต์พุตรีเลย
NO/NC
ใช่		

เสียง / แสดงภาษา (เครื่องปลายทาง)

อังกฤษ (มาตรฐาน), อาหรับ, จีน (ประยุกต์ / แบบดั้งเดิม), ชาวอินโดนีเซีย, โปรตุเกส
(โปรตุเกส), สเปน
ภาษาอื่น ๆ ที่มีให้บริการตามคำขอ

ภาษาซอฟต์แวร์

อังกฤษ (มาตรฐาน) อาหรับบัลแกเรียจีน (ประยุกต์ / แบบดั้งเดิม) ฝรั่งเศสเยอรมันฮินดูอินโ
ดนีเซียดิชมาเลย์เปอร์เซียโปรตุเกสรัสเซียสเปนไทยเวียดนาม

หมายเหตุ: รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถตรวจสอบ
ได้ที่ http://product.fingertec.com สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

www.timeteccloud.com
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