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BEÜZEMELHETŐ
RFID MEGOLDÁS
IDŐJÁRÁSÁLLÓ KIVITELBEN

MOBIL BELÉPTETŐ

RENDSZER

Kiépített infrastruktúrát nem igénylő technológia,
önálló tápellátással, RFID regisztrációval, mobil
adatkommunikációval

TARTSA KONTROLL ALATT VÁLLALKOZÁSÁT

BÁRHOL

Munkaterületre, illetve ideiglenes egységekbe történő
be- és kilépéshez, főként építkezésekhez, idény jellegű
üzemi munkavégzéshez ajánlott

BÁRMIKOR

MIÉRT FIZETNE AZÉRT, AMI
TALÁN MEG SEM TÖRTÉNT?

A távoli rendszerfelügyelettel
közvetlen kapcsolatban áll
Teljesen automatikus, szerelést nem igénylő,
időjárásálló kivitel

A MUNKA- VAGY VÉDETT
TERÜLETRE TÖRÉNŐ
KI- ÉS BELÉPÉS
REGISZTRÁCIÓJÁRA

A mobil beléptető rendszer gyorsan és hatékonyan
teremti meg a bejárási rendet
Alacsony költsége eltörpül a hasznos munkaórák
növekedéséhez képest
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99,9 %

TULAJDONSÁGOK

éves rendelkezésre állás

Checkingsystem Mobil RFID Eszköz
+ Programozott kártyák
ÖNMÜKÖDŐ MOBIL BELÉPTETŐ RENDSZER

BÁRHOL

BÁRMIKOR

Felügyelet: Központi szerver adatbázisba küld üzenetet
Opcionális: Szoftveres integráció kialakítása vállalatirányítási / emberi
erőforrás rendszerhez, vagy fizikai, pl. forgó villás rendszerekhez
Kommunikáció: automatikus mobilkommunikáció
Tápellátás: beépített Li-ion akkumulátor
Üzemi hőmérséklet: -20°C és + 50°C között
Kivitel: Időjárásálló, rögzíthető
Garancia: Teljeskörű garancia, a szolgáltatás teljes időtartama alatt
Hibaelhárítás: 12 órán belüli kiszállással, helyszíni hibajavítás vagy
cserekészülék biztosításával

KIVITELEZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS
A rendszer rendkívüli rugalmasságának köszönhetően 24 órán belül üzembe
állítható. Az igényleadást követően kollégáink felprogramozzák az eszközt,
elkészítik az interneten elérhető megjelenítő felületet. A helyszínen telepítik
az RFID eszközt és a névre szóló kártyákat lezárt borítékban adják át.
A berendezés által regisztrált be- és kilépések a megjelenítő felületen
elérhetők. A mobil beléptető rendszerben tárolt adatok saját üzleti
rendszerbe, adatbázisba küldhetők vagy bármilyen
hasznos folyamatban felhasználhatók.

„ ÉN NEM BÍZOM A VÉLETLENRE!”
Károly sikeres és elégedett építési vállalkozó.
„A siker abban rejlik, hogy az ember mindig tudja kire számíthat.
Egy vállalkozás mindig befektetéssel és kockázattal jár.
A Checkingsystem megoldásaival úgy érzem, mindkettőt jelentősen csökkentettem.”

GUARD CONTROL KFT.
Cégünk két évtizede foglalkozik biztonságtechnikai megoldások szállításával.
Az egyre integráltabb biztonsági rendszerek mellett nagy igény jelentkezik
kisebb, kevésbé komplex, ezáltal gyorsabban és olcsóbban bevezethető
megoldások iránt. A Guard Control saját fejlesztésű beléptető és
nyomonkövető rendszereit kisebb és közepes méretű vállalkozásoknak
ajánljuk.
További információ: +36 1 203 7557 | info@guardcontrol.hu
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