TA300

Thể hiện tính linh hoạt
Dấu vân tay

Thẻ

Mật khẩu

USB

In biên nhận

TA 300 có thể được mô tả là sự định nghĩa của “tính linh hoạt”, vì nó không chỉ có trạng thái không dây mà còn có thể di động
được. Tùy chọn pin kéo dài giúp bạn bớt lo lắng về nguồn điện – đơn giản chỉ cần để nó linh hoạt chạy bằng pin hoặc cắm vào
nguồn điện để có thời gian sử dụng lâu hơn. TA300 được thiết kế đặc biệt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kể từ lúc lấy nó ra khỏi
hộp, bạn sẽ thấy sử dụng nó thật đơn giản vì không cần cài đặt, không cần cắm điện và bất kỳ loại cáp nào. Việc liên lạc với các
thiết bị khác được thực hiện hoàn toàn thông qua sử dụng đầu nối USB. Thiết bị này có thể được đặt trên bất kỳ bề mặt phẳng
nào, khiến cho nó phù hợp với các doanh nghiệp như các trung tâm giảng dạy, trung tâm đào tạo, đại lý du lịch, v.v… Tóm lại,
TA300 chính là giải pháp FingerTec của bạn nếu bạn đang tìm kiếm sự linh hoạt và sự tin cậy.
*Tùy chọn

Không cần cài đặt

Pin khỏe

TA300 sẵn sàng để sử dụng ngay
sau khi lấy ra khỏi hộp mà không
cần bất kỳ sự kết nối dây nào. Chỉ
cần đặt nó trên một bề mặt, và nó
sẵn sàng hoạt động!

TA300 có pin lắp trong có thời gian
sử dụng lên đến 5 giờ ở chế độ sử
dụng thông thường. Vì vậy không
cần lo lắng về việc mất điện hay
thiếu ổ cắm điện!

Quản lý dữ liệu dễ dàng

Tốc độ nhanh và linh hoạt

Có thể tải lên và tải về dữ liệu với
TA300. Việc quản lý dữ liệu được
thực hiện một cách đơn giản với
một cáp USB. Hãy sẵn sàng cắm
và chạy!

TA300 mang đến cho bạn lựa chọn
xác nhận nhân dạng bằng cách quét
vân tay hoặc mật khẩu. Thêm vào
đó, việc xác nhận vân tay được thực
hiện chỉ trong một giây!

Sinh trắc học với sự ổn
định

Hình thức nhỏ gọn, khả
năng lưu trữ lớn

TA300 có đế rộng để giữ cho thiết
bị ổn đinh, và nó được thiết kế để
được đặt trên một bề mặt phẳng.
Nó phù hợp để sử dụng trong hầu
hết các doanh nghiệp và trung
tâm.

Đáng đồng tiền
TA300 được chế tạo đặc biệt cho
các mô hình kinh doanh vừa và
nhỏ. Bạn sẽ thấy TA300 đáng đồng
tiền với mức giá dễ chịu, rất cạnh
tranh.

Center point

TA300 trông nhỏ gọn nhưng có thể
lưu trữ được tới 500 mẫu vân tay,
và 30,000 giao dịch cùng lúc. Điều
này có nghĩa là bạn có thể giảm tần
suất tải về dữ liệu.

Quản lý dữ liệu của bạn một
cách dễ dàng
Quản lí dễ dàng với phần mềm đóng
gói! Phần mềm TCMS V2 của FingerTec cho phép bạn tạo báo cáo,
giám sát việc tham dự, và tích hợp
FingerTec với hệ thống bên thứ ba.

LIÊN KẾT WEB
Sản phầm
• http://info.fingertec.com/ta300-1

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ

Hệ thống đầu đọc đơn
chỉ mang tính minh họa

Hướng dẫn sử dụng nhanh
• http://info.fingertec.com/ta300-2

TA300
Chuyển dữ liệu
pin sạc

Hướng dẫn người dùng

Cáp USB

• http://info.fingertec.com/ta300-3
Hệ thống quản lý

Hướng dẫn video
• http://info.fingertec.com/ta300-4
Pin sạc

Thủ thuật

Phần mềm TCMS V2

Adaptor DC5V

Cáp USB

• http://info.fingertec.com/ta300-5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KIỂU

TA300

HOÀN THIỆN BỀ MẶT

Nhựa acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

LOẠI MÁY QUÉT

Non máy quét quang tráng

BỘ XỬ LÝ

400 MHz

BỘ NHỚ

8MB bộ nhớ flash

THUẬT TOÁN

BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

KÍCH THƯỚC (D X R X C), mm

190 x 52 x 140

LƯU TRỮ
• Các khuôn mẫu dấu vân tay

1500

• Các nhật ký giao dịch

50000

ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA
• Các phương pháp

Dấu vân tay (1:1 , 1:N) & mật khẩu (Tùy chọn Thẻ)

• Dấu vân tay đề nghị cho mỗi nhận dạng người dùng

2

• Bố trí dấu vân tay

Bất kỳ góc nào

• Thời gian xác minh – (giây)

<1

• FAR (%)

< 0.0001

• FRR(%)

<1

CÔNG NGHỆ THẺ
• RFID: 64-bit, 125kHz

Có

• MIFARE: MFIS50/S70, 13,56MHz

Đã sản xuất để đặt hàng

• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

Đã sản xuất để đặt hàng

GIAO TIẾP
• Phương pháp

USB khách hàng / kết nối

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
• Nhiệt độ (°C)

0 ~ 45

• Độ ẩm (%)

20 ~ 80

• Nguồn vào

DC5V 2A

ĐA PHƯƠNG TIỆN
• Hiển thị

Có

• Thông báo ngắn

Màu đen và trắng

• Pin sao lưu nội bộ

Có (DC5V, 1300mAh)

GIỌNG CHÀO / NGÔN NGỮ HIỂN THỊ (ĐẦU ĐỌC)

Tiếng Anh (tiêu chuẩn), tiếng Ả Rập, Indonesia, Trung Quốc (truyền thống), Tiếng Trung Quốc (giản
thể), tiếng Quảng Đông, Việt Nam, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Bồ Đào Nha (Brazil),
tiếng Pháp, tiếng Ba Tư.
Các ngôn ngữ khác theo yêu cầu.

NGÔN NGỮ PHẦN MỀM

Đóng gói

Các ngôn ngữ khác được cung cấp theo yêu cầu.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.

Kích thước (mm) : 170 (D) x 136 (R) x 146 (C)
Trọng lượng
: 0.92 kg
Đại lý được ủy quyền:
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