Systém
Datacard®
Visitor Pointe™

Systém Visitor Pointe Vám
ušetří čas, zefektivní
registraci, minimalizuje chyby
a snižuje náklady Vašeho
návštěvnického kartového
programu.

Rychlá a efektivní registrace příchodu návštěvníka
Systém Datacard® Visitor Pointe™ Vám umožní lehce snímat údaje
z občanských průkazů a cestovních pasů návštěvníků. Visitor Pointe
rychle a bez vysokých nákladů oskenuje osobní doklady a potiskne
identifikační karty pro hosty za několik sekund. Software vytváří
databázi s fotografiemi a demografií návštěvníků, takže můžete ihned
vytisknout identifikační karty pro opakované návštěvníky. Visitor Pointe
je ideálním řešením pro státní instituce, školy, velké podniky a další
organizace s velkým výskytem návštěv.
Spolehlivé a flexibilní řešení
Možnost uložení jmen hostů do databáze ještě před jejich příchodem
na urychlení a zefektivnění procesu zpracování údajů velkých
návštěvnických skupin.
Skenováním karty návštěvníka při jeho příchodu a odchodu se vytvoří
detailní záznam s jeho aktivitou.
Porovnání údajů nasnímaných z osobních dokladů se seznamem
zakázaných přístupů zabráni vstupu nechtěným návštěvníkům.
Možnost stáhnout si šablony nových státních osobních dokladů z webu
ihned, ano bud dostupné.

Systém Datacard® Visitor Pointe

Odcházející návštěvníci, svůj odchod zaevidují přečtením karty na čtečce, kterou potom vrátí na opětovné použiti, nebo ho zaeviduje
operátor manuálně v softwaru.

Standardní vlastnosti

Specifikace

Bezproblémové snímání dát z občanských průkazů a cestovních pasů

Požaduje se operační systém Microsoft® Windows® 2000
Professional, XP nebo Vista®

Modul se seznamem zakázaných přístupů zabraňuje vstupu
nežádoucích návštěvníků

CD-ROM jednotka

Zautomatizovaný proces registrace příchodů a odchodů návštěvníků

Požaduje se identifikační Software Datacard® IDCentre™
(Silver nebo Gold)

Přístup do reportu v reálném čase a Možnost zpětné kontroly
Podpora pro Visitor Pointe ID skener, Standardní čtečky
Průkazy na opakované použiti pro časté návštěvníky

magnetických proužků a 2D skener čárových kódů E-Seek™

Automatické upozornění pro datum plánované návštěvy, datum/čas

Podporované systémy na snímání údajů - systémy Datacard® Photo

expirace , datum/čas expirace průkazu návštěvníka

Pointe™ a systém Datacard® Signature Pointe™

Vyhledávání historie návštěvníka
Aktualizace šablon nových státních osobních dokladů na webe
registrace návštěvníků předem
Definování časové platnosti pro každého návštěvníka zvlášť
Automatická detekce typu skenovaného osobního dokladu
Podpora databáze formátu Oracle® 8i, 9i a Oracle 10g®, Microsoft®
Access 2000 a novější, Microsoft® SQL Server 2000 a 2005, IBM®
DB2® Universal server 7.1 a 8.1

