
 

  قفل دستگیره ای الکترونیکی اثرانگشتی به همراه رمز و کارت :

  دارای سنسور نوری اثرانگشت 

  امکان عملکرد در دو حالت اثرانگشت و رمز 

  دارای صفحه کلید و صفحه نمایش 

  کاربر ، از طریق اثرانگشت و رمز و کارت 055ظرفیت ثبت تا 

  ) طراحی ظریف و زیبا و تنوع رنگ ) قهوه ای ، سفید و آبی 

  زمان تشخیص اثر انگشت کمتر از یک ثانیه 

  کیفیت اسکنdpi 500  

  دارای آالرم اتمام شارز باطری 

  دارای کلید جهت استفاده در مواقع اضطراری 

  ولت  6عملکرد با باطری و ولتاژ ورودی 

  امکان استفاده از باطری کتابی در هنگام اتمام شارژ باطری 

 )امکان ارتباط با نرم افزار جهت مشاهده تردد هابه صورت آفالین) از طریق فلش   

 

 

 



 

 مجموعه های ورزشی و هتل ها ,آزمایشگاه ها  ,سازمان های اداری قفلهای الکترونیکی کمدجهت نصب بر روی کمدهای 

بوده و ایمنی و زیبایی مناسبی را برای مجموعه شما به ارمغان می آورد . قفل الکترونیکی در دو رنگ نقره ای و طالیی با 

 جنس استیل ، قابل عرضه می باشد

  مزایا و قابلیت های قفل های الکترونیکی کمد :

  ، دستبند ، جاسوئیچی و یا کارتامکان باز کزدن هر کمد توسط کامپیوتر 

 دارای سیستم باطری مرکزی در مواقع قطع برق و همچنین باطری درون هر قفل 

 امکان ارتباط با کامپیوتر مرکزی جهت ارسال اطالعات 

 . اعالم آالرم بر روی هر کمدی که به صورت غیر مجاز باز شود 

 استفاده از دستبند برای عملیات مالی خرید از بوفه 

 ه از دستبندهای ضد آب برای قفل کمد استخر استفاد 

 مدیریت کلیه قفل های مجموعه با استفاده از کامپیوتر 

 امکان از بین بردن دستبند گم شده بدون وجود آن 

  امکان تعریف یک یا چند دستبند ویژه برای هر کمد که به صورت بی سیم با با نشان دادن آن به قفل الکترونیکی

 .درب کمد باز می شود 

 مشاهده کمدهای پر و خالی توسط نمایشگر نصب شده در سالن 

 امکان باز نمودن تمام کمدها با استفاده از یک کارت یا دستبند 

 مصرف کم باطری و استفاده از باطری خارجی در هنگام اتمام شارژ باطری  

 

 



 

 

 

 

 

 درمانگاه ها:بیمارستان ها ، آزمایشگاه ها و کیوسک های اطالع رسانی در  ردکارب

  ، استفاده بعنوان راهنمای طبقات ، معرفی بخشهای مختلف، معرفی پزشکان ، تخصص ایشان

 نقشه بیمارستان 

  امکان استفاده بعنوان تله کیوسک جهت تماس با بخش ها و بیماران پس از دریافت اطالعات

 تماس از کیوسک

  دریافت جواب آزمایش 

  اعالم حضورو یا عدم حضور پزشک در مرکز 

  اعالم نتیجه لحظه به لحظه عمل جراحی 

  انجام پذیرش بیمارو ثبت مشخصات توسط همراه بیمار 

  ارائه توضیحات تخصصی و عمومی در رابطه بیماریهای رایج 

 لی ارائه کلیه بخشنامه ها و قوانین مربوط به بیمارستان ، بیمه های تامین اجتماعی و تکمی 

  امکان ارائه صورتحساب برای ترخیص بیمار 

  نمایش لحظه به لحظه اتاق عمل به همراهان بیمار 

  امکان نظر سنجی در رابطه با نحوه عملکرد پرسنل و پزشکان 

  امکان اعالم نظرات ، پیشنهادات و انتقادات و شکایات بصورت بدون واسطه به مدیران باال مرتبه 

  امکان مشاهده کارکرد پرسنل ، اضافه کار ، کسر کار و مرخصی باقی مانده 

 



 خروج پارکینگ مکانیزه دسیستم ورو

 

 

 

 اده از سامانه کنترل پارکینگ عدم نیاز به اپراتور در صورت استف 
  ،امکان گزارشگیری لحظه ای از وضعیت پارکینگ عمومی )ظرفیت ُپرو خالی

 مشخصات خودروهای داخل پارکینگ و ...( 
  امکان ساختن لیست سیآه و عدم مجوز ورود به خودروها همراه با آالرم

 افزار روی نرم
  امکان تطبیق عکس هنگام ورود و هنگام خروج خودرو توسط اپراتور جهت

 قت و سوء استفادهجلوگیری از سر
  ارتباطOnline و کارکرد تحت شبکه 
  قابلیت ایجاد پارکینگ مکانیزه با استفاده از یک دستگاه پارکینگ و ریدر برد

 به همراه راه بند اتوماتیک RFIDبلند 
 21 سال خدمات پس از فروش21  ماه گارانتی 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  


