PENTA Scanner Block
Řešení pro spolehlivou kontrolu totožnosti

PENTA Scanner Block
Spolehlivý skener dokumentů vhodný k instalaci
na stůl, nebo jako nezávislé kompletní řešení s
integrovaným počítačem.
PENTA Scanner Block je dokonalým řešením
pro spolehlivou kontrolu totožnosti. Je vybaven
osvědčenou technologií OCR a snímá data ze
strojově čitelné zóny (MRZ) a zóny vizuální
kontroly (VIZ) občanských průkazů, pasů a
řidičských průkazů. Základní vybavení může
doplnit volitelná čtečka čárových kódů pro čtení
čárových kódů z papíru, chytrých telefonů nebo
tabletů. PENTA Scanner Block je k dispozici ve
dvou verzích: standardní zařízení pro instalaci
na přepážku a verze s integrovaným PC jako
samostatný terminál. Obě verze zabírají malý
prostor. Jak standardní verze, tak verze s
integrovaným počítačem vyžadují minimální
prostor. Jako samostatné řešení s PC se PENTA
Scanner Block snadno hodí do omezeného
pracovního prostředí, a proto je vhodný i pro
úzké pulty a recepce. Model OEM lze integrovat
i do těch nejmenších kiosků a pultů.

PENTA Scanner Block poskytuje data k zpracování z těchto dokumentů:
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Řidičské průkazy

Technické parametry

Technické parametry

PENTA Scanner Block

PENTA Scanner Block s integrovaným PC

rozměry snímače:

168 x 143 x 99,1 mm

rozměry snímače:

168 x 143 x 134,2 mm

rozměry aktivní
skenovací plochy:

94 x 131 mm

rozměry aktivní
skenovací plochy:

94 x 131 mm

konektivita:

USB 2.0 host, USB-C (volitelné)

konektivita:

napájení:

5 V DC +/- 5%

odběr:

max. 2,5 A

zdroje světla:

klasické (VIS), infra (IR), ultrafialové (UV-A) volitelné

USB 2.0 host, USB-C (volitelné), integrovaná LAN a WLAN (801.11ac),
2 x USB port, 1 x HDMI port, 1 x mini
DP, 4G module (volitelné)

napájení:

19 V

formáty obrázků:

JPG, BMP, PNG

odběr:

3,42 A

rozlišení:

150 až 500 dpi

zdroje světla:

klasické (VIS), infra (IR), ultrafialové (UV-A) volitelné

formáty obrázků:

JPG, BMP, PNG

rozlišení:

150 až 500 dpi

Výbava
Základní výbava
PENTA Scanner Block s integrovaným PC

PENTA Scanner Block

• skenování dokladů v klasickém světle (VIZ) a infra světle
(IR)
• čtení strojově čitelné zóny (OCR) občanských průkazů,
cestovních pasů a víz
• bezpečnostní sklo: displej se sklem Corning® Gorilla®
Glass 3 odolným proti poškrábání
• integrovaný počítač: plně funkční počítač

• skenování dokladů v klasickém světle (VIZ) a infra světle
(IR)
• čtení strojově čitelné zóny (OCR) občanských průkazů,
cestovních pasů a víz
• bezpečnostní sklo: displej se sklem Corning® Gorilla®
Glass 3 odolným proti poškrábání

Volitelná výbava
• UV světlo pro kontrolu
• bezpečnostních prvků/autentizaci
• čtečka čárových kódů pro snímání 1D a 2D čárových kódů z papíru a z digitálních displejů (chytré hodinky, chytré
telefony, tablety), např. palubní vstupenky a jízdenky

Výhody
• dvě verze zařízení: standardní zařízení pro instalaci na
přepážku a verze s integrovaným PC
• automatizovaná detekce občanských průkazů, pasů,
digitálních očkovacích průkazů, řidičských průkazů a
dalších dokladů totožnosti
• snímky s vysokým rozlišením až 500 dpi
• výkonná čtečka čárových kódů (volitelně)
• intuitivní a uživatelsky přívětivý

• led diody pro jasnou zpětnou vazbu o stavu a výsledcích
testování
• mimořádně velká skenovací plocha
• kompaktní design, ideální pro omezené pracovní
prostory
• bezpečnostní sklo odolné proti poškrábání

PENTA Scanner Block MŮŽE BÝT VYBAVEN TĚMITO MODULY
Různé světelné
zdroje

Technologie OCR

Čtečka čárových
kódů

RFID
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