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  מבקרים ניהול וזימוןמערכת 
  מחקר ופיתוח   .אן .אס .אס .מערכת בקרת מבקרים מבית סי

  .בעברית   )זיהוי תווים אופטי(   OCRכוללת טכנולוגית

  :שונים  מערכת מאפשרת סריקה של תעודות מזהות מסוגיםה

  תעודת זהות ישראלית •
  נהיגה ישראלי  רישיון •
  קצין/ תעודות חוגר  •
  תעודות מוכרות נוספות  •

 םהמאפשרת שליפה של כל השדות הכתובים והצגת OCRלאחר הסריקה מבוצעת פעולת 
  .על מסך המבקר 

כל תעודה נשמרת במאגר הפנימי של המערכת  ומאפשרת תצוגה של הכניסות של המבקר 
  ) .' מורשה כניסה וכו, כמות כניסות, שעה, תאריך(שונים בחתכים 
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  רשימת הנכנסים
  :תמונות של כל הנכנסים האחרונים למתקן הצגת 

  

  "הצג רשימה מלאה"י הקשה על  "עבקליק אחד  הצגת התמונות במסך הראשי 

    .כניסות אחרונותטבלת מתוך 

  .תאריך ושעת כניסה  תכוללהרשימה 
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  חיפוש מבקרים
שם משפחה , שם, זהות' מס( אפשרות המערכת להציג חיפוש של מבקר לפי חתכים שונים ב

  ) .' ותאריכי כניסה וכ

פי על , כמו כן ניתן לעלות מבקר קיים למסך הראשי ולאשר את כניסתו גם ללא הצגה של תעודה
  .זיהוי מתעודה קיימת

  

  .לפי תאריכים ושעותיתן לראות את כל הכניסות של המבקר למתקן נ
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  המערכת דוחות
' כולל מספר המבקרים בחתך של מסדוחות המערכת ניתן להציג את כל המבקרים שביקרו במתקן ב

  .שנשמרו במערכת התעודות 

  

  .לתאריך הנבחר והרשאות כולל כמות המבקרים  תאריכיםדוח של מבקרים בחתך של 
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  מבקרים זימון
ז בלבד עם הגבלה .מספר תמבקרים מאפשרת למשתמש לבצע זימון מבקר לפי המערכת זימון 

  .לפי הצורךתאריך ושעת הביקור ל

  .ט מאפשר מתן הרשאה למבקר והגבלת זמנים "מסך קב

  .שומר מקבל אישור על המבקר בזמן העברת תעודה וזיהוי המבקר /מסך מאבטח
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  תכונות נוספות למערכת
 המבקרים שכל לוודא , היציאה הזמן המבקרים את לרשום מאפשר – יציאה אישור •

 . המתקן את יצאו יום אותו של
 מתקן מנהל / ט"קב : הרשאה לפי כניסה – וסיסמא משתמש שם י"ע למערכת כניסה •

 .משתמש במסך מבקרים זימון ,שומר / מאבטח ,
 מי י"ע כולל מבקרים של סטאטוסים החלפת של שמירה – מערכת פעולות שמירת •

 . ) ט"קב / שומר ( בוצע
 / לשנות / להוסיף יוכל מערכת מנהל – מערכת משתמשי ניהול – הרשאות מנגנון •

 . משתמשים למחוק
 לביצוע עתידית אופציה , המקומית בתחנה מחיקה / עדכון / הזנה – מבקרים זימון •

 . המוזמן המבקר היגיע כי שומר / למאבטח הודעה .הרשת דרך
 . ) 'וכו מורשה לא מבקר ( במערכת חריג מבקר על קולית התראה – קוליות התראות •
 . מזוהה לא או מוכרת לא תעודה של ידנית שמירה אפשרות – ידנית שמירה •
 משפחה שם , שם , תמונה כולל , מבקר מדבקות של הדפסה אפשרות – הדפסה •

 . מראש הגדרה לפי אחרים נוספים ופרטים
 . השונים החתכים לפי המערכת דוחות הדפסת

 העבודה תחנות לכל משותף נתונים בבסיס להשתמש ניתן – משותף נתונים בסיס •
 .אחד נתונים בבסיס מבקרים פרטי אגירת . ברשת

  
  

 : עתידיות אופציות
 . המבקר למסך וקישורה מקומית תמונה צילום •
 .CSSN  של הטכנולוגיה על מבוסס – ) רכב 'מס זיהוי ( LPR מערכת חיבור •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :לפרטים נוספים 

  מיקי אשכנזי

  מנהל שיווק ומכירות ישראל

reader.com-miki@card 

052-4546444  

 www.cssn.co.ilניתן למצוא אותנו גם באתר הישראלי 


