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 PENTA Scanner – celostránková čtečka dokladů  
       
          Moderní čtečka občanských průkazů a mezinárodních pasů. Zařízení může být použito všude tam, kde se vyžaduje automatické zpracování, archivace nebo verifikace identifikačních dokladů. Čtečka poskytuje vynikající kvalitu vyobrazení ve viditelném, UV a IR světle, s algoritmem s výjimečnou rychlostí rozpoznávání znaků. Lehce se používá, nevyžaduje speciálně zaškolenou obsluhu. Po vložení dokumentu zařízení automaticky vytvoří obrázky a vykoná analýzu.    Výhody pro Vás 
 Čtení dokumentů pod různými typy světel 
 Čtečku možno dodat ve verzi s 4,3‘‘ plně barveným displejem nebo dotykovou obrazovkou 
 Automatické rozeznávání pasů, občanských průkazů dle normy ICAO 9303 
 Inteligentní zařízení, vybavené vlastní CPU pro samostatné řešení 
 Možnost použití modulu LAN a WLAN 
 Možnost vybavit modulem pro čtení biometrických RFID pasů 
 Možnost vybavit modulem pro čtení čárových kódů 
 Robustní konstrukce – pevná schránka s extra tvrzeným sklem – patří do standardní výbavy   Systém Každý průmysl - celní a imigrační kontroly, hotely, bezpečnostní a komerční služby pro cestující - má své specifické cíle a požadavky. Abychom je pomohli našim zákazníkům naplnit, nabízíme modulární čtečku – PENTA Scanner. Rozlehlá čtecí plocha umožňuje čtení nejen dokladů vydaných dle mezinárodní normy ICAO. Čtečku lze jednoduše doplnit o 4,3" barevný displej s dotykovou technologií a udělat tak z ní plně funkční samo-obslužní terminál. Jednoduchý proces čtení: data jsou snímána snadným vložením dokladu na čtecí plochu, není potřeba žádných dalších pohybů, zařízení se obsluhuje zcela intuitivně. K dispozici je taky sada na mechanické upevnění čtečky na jiná zařízení.   Funkce a možnosti 
 přesné optické snímání 
 robustní dizajn – pevná schránka a extra tvrzené sklo – v základní výbavě 
 samostatné zařízení (volitelné) – WiFi/LAN konektivita a baterie s výdrží až 12 hodin 
 možnost OEM verzi zařízení (volitelné)   
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   Moduly 
 čtení občanských průkazů a pasů (celý doklad) – tři různé světelné zdroje RGB, IR, UVa (volitelné) 
 čtečka čárových kódů (volitelné) 
 RFiD a NFC modul - duální anténa navržena na čtení elektronických pasů (volitelné) 
 čtečka magnetického proužku (volitelné) 
 komunikace: základ USB, volitelné LAN, WiFi (volitelné) 
 čtečka smart karet (volitelné)   Jednotlivé moduly jsou tady pro Vaše individuální požadavky, profitujete z vysoké flexibility a pohyblivosti.   Upozornění pro uživatele Displej - plně grafický multi-barevný displej (volitelné) pro individuální grafiky, s dotykovou technologií Světelné upozornění - integrované vícebarevné LED diody na přední části, další dvě LED diody vedle displeje (volitelné) Zvukové upozornění - kontrola hlasitosti bzučáku, dodatečné rozhraní pro bzučák   Čtení dokladů / technické informace 
 strojově čitelná zóna dokladů vydaných dle normy ISO/IEC 7501-1 a ICAO 9303 (občanské průkazy, pasy a víza) 
 1D / 2D čárové kódy vytištěné na papíře nebo zobrazené na displeji mobilního telefonu 
 RFID doklady dle norem ISO 14443(A/B), ISO 7816 (americké pasy), ICAO 9303 (BAC, EAC, EAC2.0, PACE, AA, PA, TA, CA, ISO 18013 (BAP, EAP), PKI (BSI TR-03129) 
 čtení magnetického proužku dle normy ISO 7811/2-5 a IATA 1722c a 722e 
 smart karty podle standardu ISO 7816   Technické parametry napájení:  5V+/- 5% odběr:  max. 2,5 A rozměry: 218 mm x 143 mm x 118 mm rozměry snímací plochy: 94 mm x 131 mm formát obrázků: JPG, BMP, PNG rozlišení: 150 až do 500 dpi typy světel:  klasické světlo, IR, UV-A (volitelné) indikace:  zvukové a viditelné potvrzení   Vynikající výkon a snadné používání dělá z PENTA Scanner ideální nástroj na čtení různých typů dokumentů.  


