
БІОМЕТРИЧНІ СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ

ДОСТУПОМ



На території України працює багато 
підприємств різних галузей, доступ 
на які стороннім особам з міркувань 
безпеки категорично заборонено

Раніше, контроль на прохідній за входом і виходом здійснювався 
або співробітниками самої організації, або ці функції виконувала 
охоронна фірма. Але сучасні технології дозволяють піти від цього 
архаїчного способу до більш сучасного, ефективного та вигідного 
механізму пропуску та контролю співробітників і гостей 
підприємства чи будь-якиї іншої організації. За допомогою впровадження системи з'являється можливість

отримувати точні відомості про дотримання розпорядку дня
персоналу, вносити корективи у режимі доступу, вести
облік робочого часу або обмежувати доступ
певним особам. 



CARD

Біометричний сканер 
доступу підтримує режими 
віддаленого введення 
біометричних даних, 
розпізнавання осіб 
користувачів в медичних 
масках і заборона на 
прохід без маски. Крім 
того, пристрій сумісний з 
модулем безконтактного 
вимірювання 
температури. Завдяки 
цьому, Ви зможете 
безконтактно вимірювати 
температуру в точці  
проходу у  співробітників 
або відвідувачів. Симтема 
буде автоматично  
забороняти доступ людям 
з підвищеною 
температурою. 

Ідентифікація по обличчю 
стає ще зручніше: 7 '' LCD-
дисплей сканера та 
вдосконалений алгоритм, 
який не потребує 
позиціонування 
користувача, дозволяють 
забезпечувати 
ідентифікацію без зупинки, 
буквально «на ходу». 
Пристрій забезпечує 
відмінну швидкість 
ідентифікації навіть при 
великих обсягах даних і 
підходить навіть для великих 
об'єктів.

ІЧ-підсвічування, термінал 
може розпізнавати обличчя 
при мінімальному освітленні 
- фактично, він може 
працювати в будь-яких 
умовах освітленості 
всередині приміщення. 
Захищений від пилу і вологи 
корпус класу IP65 дозволяє 
встановлювати 
біометричний сканер 
доступу поза приміщенням.

Завдяки лампам 

Прохід через
точку доступу
без зупинки 

Робота в умовах
будь-якої

освітленості

Нові стандарти
безпеки

COVID-19 вніс занадто серйозні 
корективи в світовий ринок взагалі 
і ринок систем ідентифікації зокрема. 
Біометрична ідентифікація по обличчю 
є найбільш зручною, надійною і 
природньою в застосуванні.

Серед усіх типів систем 
контролю доступу, які 
використовуються 
на сьогоднішній день, 
біометричні системи є 
найбільш ефективними



Забезпечення безпеки установи. Система ефективно 
захищає об'єкт від несанкціонованого проникнення на 
нього сторонніх осіб, що виключає можливість розкрадання 
матеріальних цінностей або важливої   інформації, а також 
забезпечує безпеку персоналу.

Система контролю доступу дозволяє відстежити пересування співробітників 
по території об'єкта, врахувати час, відпрацьований кожним із співробітників, 
виявити всі можливі порушення трудової дисципліни. 
Також СКУД має функцію розмежування доступу по таким критеріям: 
    об'єкт - доступні приміщення, де співробітник компанії має право 
    перебувати (є можлив сть відстежити історію переміщення співробітників i
    по приміщеннях і будівлях підприємства, організації);
    час - задаються індивідуальні графіки відвідування об'єктів; 
    статус - призначаються різні права доступу 
    («з обмеженням терміну дії», «право постановки на охорону»).

Економічна вигода для компанії - це прямий наслідок підвищення 
ефективності праці та запобігання розкрадань. 
Підвищення статусу компанії. Оскільки наявність системи контролю доступу 
є сучасним корпоративним стандартом, потенційні партнери відразу ж 
зможуть переконатися в солідності Вашої компанії. 
Система працює автоматично, що дозволяє оптимізувати 
чисельність персоналу.

Результат для підприємства 

Досягнення позитивного 
економічного ефекту

Можливість управління персоналом

Обличчя кожної людини неповторне і
має більше унікальних особливостей,
ніж будь-який інший вид пропуску (сканер
пальця, чіп карта, мобільний пристрій).

Стереокамери ідентифікують людину
абсолютно надійно: вона помітить 
відмінності в обличчях близнюків і людей 
будь-якої національності.

Ми пропонуємо сканери з сучасною 
технологією 3Д сканування, які аналізують 
тільки геометрію обличчя, унеможливлюючи 
помилкове спрацьовування системи при 
нанесенні макіяжу або гриму.
 
Термінал обладнаний потужним
процесором, тому ідентифікація
займає менше півсекунди, що не 
створює черги.
Розпізнавання обличчя відбувається
безконтактно.
«ХЕНД ФРІ» - це гігієнічно, зручно
і абсолютно безпечно для здоров'я 
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