گروه کامپیوتری صدراسیستم
ردیف

1

2

نام دستگاه

توضیحات

دستگاه
تشخيص اثرانگشت ،سنسور نوري ،پردازشگر 32بيتی  ، DSPداراي UPS
حضوروغياب
جهت كاركرد بدون برق ،ظرفيت اثرانگشت  ،3000ظرفيت كارت ، 3000
اثرانگشت و
100000ظرفيت تردد  ،صفحه نمايش رنگی  2/8اينچ ،سرعت ثبت تردد كمتر از
كارت بدون تماس يک ثانيه ،درگاه ارتباطی  ، LAN,USBمنبع تغذيه  9ولت مستقيم يک آمپر
TFINGER-701

قابليت انتخاب زبان سيستم به صورت فارسی يا انگليسی  ،ثبت  150000تردد ،
قابليت استفاده از كارت هاي هوشمند ،كارتهاي بدون تماس  ،نمايش ساعت به
دستگاه
صورت ديجيتال يا آنالوگ  UPS ،داخلی با كاركرد تا  20ساعت  ،آداپتور
حضوروغياب
سوييچينگ  ،قابليت اتصال كارتخوانهاي خارجی  ،تقويم شمسی يا ميالدي داراي
اثرانگشت و
پورت شبکه و  ، USBسيستم اثر انگشت ضد خش نوري با
كارت بدون تماس
دريافت  100اثرانگشت و تشخيص اثرانگشت تقلبی ،امکان تعريف  5اثرانگشت
TIMAX TX2
براي هر نفر  ،جهت استفاده  100پرسنل

تردد براساس كارت  ،چهره  ،رمز ويا تركيبی از آنها ظرفيت  10000كاربر
 100000 /تردد 1200 /چهره انتخاب زبان سيستم فارسی يا انگليسی/تقويم
شمسی يا ميالدي ارتباط از طريق  TCPIP ، Wifiو USB

3

دستگاه
حضوروغياب
تشخيص چهره
VF600

4

دستگاه
حضوروغياب
تشخيص چهره
واثر انگشت
TFACE-902

5

قابليت انتخاب زبان سيستم به صورت فارسی يا انگليسی  ،ثبت  150000تردد ،
دستگاه
قابليت استفاده از كارت هاي هوشمند ،كارتهاي بدون تماس  ،نمايش ساعت به
حضوروغياب
صورت ديجيتال يا آنالوگ  UPS ،داخلی با كاركرد تا  20ساعت  ،آداپتور
اثرانگشت و
سوييچينگ  ،قابليت اتصال كارتخوانهاي خارجی  ،تقويم شمسی يا ميالدي داراي
كارت بدون تماس پورت شبکه و  USBسيستم اثر انگشت ضد خش نوري با
 TIMAX TX9دريافت  4500اثر انگشت و تشخيص اثرانگشت تقلبی  ،امکان تعريف  5اثر
انگشت براي هر نفر  ،قابليت انتقال اثر انگشت به كامپيوتر و بالعکس-

6

دستگاه
تردد براساس كارت  ،چهره  ،اثرانگشت ،رمز و يا تركيبی از آنها ،ظرفيت
حضور و غياب
10هزاركاربر 100 ،هزار تردد 3000 ،چهره 2000 ،اثر انگشت و 10000
تشخيص چهره و
كارت ،انتخاب زبان فارسی يا انگليسی ،تقويم شمسی يا ميالدي ،ارتباط از طريق
اثرانگشت
TCPIP ، USB
UFace102

تشخيص سريع چهره ،داراي دو منبع مادون قرمز ،پردازشگر چهار هسته اي
 ARMداراي  UPSجهت كاركرد بدون برق ،ظرفيت چهره  ، 1000ظرفيت
اثرانگشت  ، 5000ظرفيت كارت  ، 5000ظرفيت تردد  ، 100000صفحه نمايش
رنگی  2/8اينج ،سرعت ثبت تردد كمتر از يک دقيقه ،درگاه ارتباطی , USB
 ، LANمنبع تغذيه  9ولت مستقيم يک آمپر

تصویر

قیمت

9/900/000R
UPS
داخلی دارد

17/800/000R

+
UPS
2/100/000R
جمع کل
19/900/000R

17/800/000R

+
UPS
3/900/000R
جمع کل
21/700/000R

21/100/000R

+
UPS
1/100/000R
جمع کل
22/200/000R

21/800/000R

+
UPS
2/100/000R
جمع کل
23/900/000R

27/100/000R

+
UPS
2/800/000R
جمع کل
29/900/000R
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