OCRchrom
Klávesnicová čtečka dokladů

OCRchrom
Klávesnicová čtečka dokladů OCRchrom uspokojí
i ty nejvyšší nároky na estetickou eleganci a
technologickou vyspělost. Jedná se o tzv. zařízení
3v1. Poslouží vám jako klasická klávesnice, čtečka
dokladů (zejména občanských průkazů, pasů) a
čtečka kreditních karet. Rychle oceníte příjemnou
odezvu kláves, intuitivní naváděcí slot pro doklady,
rychlost, přesnost a spolehlivost čtení dat. Čtečka
je navíc vodě a prachu odolná (certifikace IP54).
Kapky vody, protékající přes klávesy nebo naváděcí
štěrbinu, ji nepoškodí.
OCRchrom nesmí chybět ani ve vašem provozu.

Technické parametry
rozměry snímače:

385mm x 200mm x
43mm (zadní strana),
18mm (přední strana)

napájení:

5 V DC +/- 5%

odběr:

max. 400 mA

délka kabelu:

2,2 m

spolehlivost:

MTBF = 180 000 hodin

hostitelské rozhraní:

USB napájení

dostupnost:

pro Android

indikátor stavu:

zvukový a světelný
indikátor stavu

OCRchrom poskytuje data k zpracování z těchto dokumentů:

0125487

Občanské průkazy

VI SA

Cestovní pasy

Víza

Kreditní karty

Výbava
Základní výbava
• OCRchrom se může pochlubit nejnovější technologií a působivým standardním vybavením
• technologie OCR: obousměrná čtečka prstů pro všechny dokumenty vyhovující ICAO a všechny karty se strojově
čitelnou zónou (MRZ)
• napájení přes USB: není vyžadován žádný další externí zdroj napájení, klávesnici lze připojit ke všem pracovním
stanicím počítače přes USB

Volitelná výbava
• čtečka magnetických proužků (MSR): obousměrná čtečka pro všechny karty a doklady s magnetickými proužky,
3-stopy
• modul RFID: pro čtení biometrických pasů
• speciální modul RFID: pro čtení čínských cestovních dokladů
• šifrovaná čtecí hlava: pro šifrovaný přenos dat, např. pro transakce kreditní kartou
• integrovaná čtečka čipových karet: čtečka čipových karet, např. pro čtení kreditních karet
• polohovací zařízení: integrované polohovací zařízení myši

Výhody
• klávesnice je standardně vybavena kamerou (OCR)
pro čtení strojově čitelné zóny cestovních dokladů,
v závislosti na zvoleném vybavení funguje také jako
čtečka čipových karet, čtečka magnetických proužků
nebo čtečka RFID
• zařízení odolné vůči prachu a vodě, vč. slotu pro četní
cestovních dokladů (IP54)

• klávesnice má kompaktní konstrukci, ergonomický
design a moderní rozložení kláves
• šifrovaná čtecí hlava: zvýšené bezpečnostní standardy

OCRchrom MŮŽE BÝT VYBAVEN TĚMITO MODULY

Technologie OCR

Čtečka magnetických
proužků

RFID

Čtečka čipových
karet
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