Não é um espelho,
é um Terminal de Reconhecimento Facial

Face

Cartão

Palavr-passe

TCP/IP

USB

Sistema de Reconhecimento Facial para o
Controlo de Assiduidade Horária

Face ID 4 da FingerTec, o terminal de reconhecimento facial da FingerTec, eficaz e inteiramente novo, proporciona uma
verificação de identidade sólida através da sua tecnologia biométrica sem contacto, reconhecendo um rosto em meros
segundos, para uma solução precisa para os acessos de porta. Carregado com o Face Biobridge VX 8.0, o mais recente
algoritmo de reconhecimento facial, detecta as características faciais durante a inscrição, sendo a verificação feita de forma
mais rápida e precisa; com a câmara de alta resolução e a função de infravermelhos, a detecção facial é possível até com uma
luminosidade mínima. Adaptado para a função, o dispositivo é fornecido preparado para uma utilização em acessos de porta.
O Face ID 4 é uma solução ideal, adequada para as pequenas e médias empresas, assim como para as que necessitem de uma
solução fiável e sem contacto.

Identificação sem contacto
Com o ID Facial 4, basta-lhe um
olhar
e
pode
seguir.
O
reconhecimento facial facilita-lhe a
sua própria verificação, sem ter que
libertar as suas mãos.

Vários Métodos de
Verificação
O ID Facial 4 disponibiliza-lhe vários
métodos de verificação. Verifique-se
através da face, de cartão ou mesmo
com palavra-passe.

Tecnologia Facial
Revolucionária
Com o VX 8.0, o mais recente
algoritmo de reconhecimento facial,
a detecção facial durante a
verificação e inscrição é agora mais
rápida e precisa.

Design Ergonómico
O design do Face ID 4d é projectado
especificamente para facilitar o
posicionamento e alinhamento do
seu rosto, para uma verificação fácil
e sem complicações.

Product
Métodos Simples de
Comunicação
Sincronize o Face ID 4 com um PC
utilizando um destes métodos de
comunicação, de fácil utilização:
TCP/IP ou disco flash USB.

Obtenha Aqui as Suas
Funções Extra
Um ecrã táctil a cores, mensagens
curtas, códigos de actividades,
exibição de foto após verificação.
Estas são algumas das nossas muitas
funções adicionais das quais poderá
usufruir com o ID Facial 4.

Relação qualidade/preço
O Face ID 4d foi concebido para ser
económico, para que possa
implementar as soluções FingerTec
a um custo reduzido. Acreditamos
que no que toca a negócios e
segurança, não se devem correr
riscos.

Gestão Simples
O software TCMS V2 que é fornecido
com
todos
os
dispositivos
biométricos da FingerTec simplifica
a classificação e gestão dos registos
de assiduidade

PLANO DE DISPOSIÇÃO

LINK WEB
Produto
• http://info.fingertec.com/faceid4-1

Comunicação do Sistema
Somente para fins de ilustração

Guia de Iniciação Rápida
• http://info.fingertec.com/faceid4-2

TCP/IP
(Cabo Directo)
Interruptor Hub

Guia de Instalação

TCP/IP
(Cabo Cruzado)

• http://info.fingertec.com/faceid4-3

Sistema em rede

Guia de Utilizador
Software

• http://info.fingertec.com/faceid4-4
Face ID 4

Face ID 4

Face ID 4

Guia em Vídeo

TCP/IP

Autónomo

• http://info.fingertec.com/faceid4-5

Dicas Técnicas
• http://info.fingertec.com/faceid4-6

ESPECIFICAÇÕES
MODELO

Face ID 4

ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE

Acrylonitrile butadiene styrene/polycarbonate blend

TIPO DE SCANNER

Câmara de infra-vermelhos de alta resolução

MICROPROCESSADOR

800 MHz

MEMÓRIA

Memória Flash de 256 MB e SDRAM de 128 MB

ALGORITMO

BioBridge Facial VX 8.0

DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A), mm

148 x 148 x 122

ARMAZENAMENTO
• Modelos faciais

400

• Cartões

10000

• Transacções

100000

INSCRIÇÃO E VERIFICAÇÃO
• Métodos

Face (1:1, 1:N), cartão ou palavra-passe

• Tempo de verificação - Face (seg)

<2

• FAR (%)

< 0.01

• FRR (%)

< 0.1

TECNOLOGIA DE CARTÕES
• RFID: 64-bit, 125kHz

Sim

• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz

Feito por encomenda

COMUNICAÇÕES
• Método

TCP/IP, Disco USB, Cliente USB (WiFi Opcional)

AMBIENTE OPERATIVO
• Temperatura (°C)

0 ~ 45

• Humidade (%)

20 ~ 80

• Entrada de energia

12V DC 3A

ASSIDUIDADE HORÁRIA
• Sirene

Embutida

• Códigos de actividade

Sim

MULTIMÉDIA

Pacote de venda
Dimensões (mm) : 298 (L) x 123 (W) x 222 (H)
Weight
: 1.55 kg

• Voz de saudação

Sim

• Visor

Painel de ecrã táctil TFT de 3,0” e 65.000 cores

• Mensagens Curtas

Sim

• Captura de Fotos

Sim

• Foto-ID

Sim

IDIOMAS DE VOZ (TERMINAL)

Inglês (padrão), árabe, indonésio, chinês (tradicional), chinês (simplificado),
cantonês, vietnamita, japonesa, Espanhol, Português (Portugal), turco.
(Portugal), Turkish. Outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação.

IDIOMA DO SOFTWARE

Inglês, árabe, malaio, indonésio, chinês (tradicional), chinês (simplificado),
tailandês, espanhol, português (Brasil), polaco, vietnamita, francês, russo, persa,
alemão, italiano

NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações. Confirme em http://product.fingertec.com as mais recentes informações do produto.
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