
 

 

 به نام آفریدگار یکتا

 معرفی:

 بنیان گذاری شد.  478349با شماره ثبت  1394سال در با عنایت پروردگار متعال  شرکت ایمن تردد تندیس

مبتنی بر نرم افزار و که ها با استفاده از تکنولوژی روز دنیا  سازمان و زمینه فعالیت این شرکت هوشمند سازی اماکن ورزشی، ادارات

 افزارهای کنترل دسترسی می باشد.سخت 

 و قطعات کنترل هوشمند توسط این مجموعه،لذا با موفقیت در تولید و بومی سازی بردهای الکترونیکی 

 در خدمت شما باشیم. رختکن هوشمند پرسنلیبر آن شدیم تا با معرفی پروژه 

 کنترل هوشمند رختکن پرسنلنحوه 

با قابلیت  مرکزیهای رختکن و اتصال قفلها به برد کنترلر مرکزی و در ادامه با اتصال به دستگاه با نصب قفلهای الکترونیکی داخل کمد 

امر را محقق نمود . نتوان ای در ورودی رختکن می (تشخیص چهره، اثر انگشت یا کارت)شناسایی  

رختکن و مشخص  ورودیدر  مرکزیسنلی شان بر روی دستگاه پر شناسه به این صورت که پرسنل مربوط به هر بخش در صورت تعریف

دستگاه مربوطه کمد اختصاصی خود را باز  طریق از با شناسایی میتوانند ،کمد اختصاصی برای آن فرد توسط مدیر یا حراستنمودن 

.پرسنلی آن بخش قابل انجام خواهد بود  شناسهنمایند . و این امر تا زمان فعال بودن   

را هر پرسنل  شناسهد با دسترسی مدیریتی خود دها این امکان را دارعالوه بر دسترسی کامل به تمامی کمهمچنین مدیر یا حراست 

.غیر فعال نمایند بدون نیاز به حضور شخص  

 زایای هوشمندسازی رختکن پرسنل:م

 های پرسنلی سهولت در استفاده کمد -

 رختکن باالتر و نظم دهی ایجاد امنیت  -

 بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا -

 مناسبو هزینه نگهداری  پایینالک هاست -

 عمر طوالنی قطعات -

 رفع نیاز برای همراه داشتن کلید -

 بدون نیاز اتصال به رایانه، بدون ایجاد اختالل در کنترل تردد یا حضور غیاب پرسنل عملکرد مستقل: -

 عملکرد پرسرعت و بدون وقفه -

 استفاده از برق شهری -

 (MDF ،PVC،  قابلیت نصب بر روی تمامی کمدهای پرسنلی )فلزی -

 از نمودن کمد هر شخص توسط تشخیص چهره)حتی با ماسک(، اثر انگشت، کارت پرسنلی یا مچبندب -

 توسط مدیر امکان حذف یا تعریف پرسنل جدید -

 امکان دسترسی مدیر یا حراست مجموعه به تمامی کمدها و ... -

 استفاده از تجارب و با ،ارتقا کیفیت قطعات و خدمات یکتا تا به امروز توانسته ایم با رعایت اصول مشتری مداری و به لطف پروردگار

 مجموعه باالترین میزان رضایت را در بین مشتریان خود داشته باشیم. کادرتخصص 

 با تشکر از توجه شما                                                                                                                                                  

 بردباری مدیریت فروش:                                                                                                                                                


