AUTOMATYCZNE
MULTICZYTNIKI KODÓW QR
GDZIE SPRAWDZI SIĘ SYSTEM?
System zwiększa bezpieczeństwo w
placówkach medycznych, na uczelniach,
w zakładach produkcyjnych, podczas
imprez masowych oraz w miejscach
związanych z transportem, takich jak
lotniska
czy
dworce
kolejowe.
Rozwiązanie znajduje zastosowanie w
sklepach,
restauracjach,
klubach
fitness, kinach, bankach hotelach czy
biurowcach.

SYSTEM DO WERYFIKACJI
PASZPORTÓW SZCZEPIONKOWYCH

PASZPORT COVIDOWY – co to jest?
Paszport
COVIDOWY
jest
cyfrowym
certyfikatem
potwierdzającym zaszczepienie, negatywny test na obecność
koronawirusa lub status ozdrowieńca. Każdy, kto poddał się
szczepieniu, otrzymuje swój indywidulany kod QR w którym
zapisana jest informacja o ważności szczepienia.

SOLUTIONS
LETTER

ZALETY SYSTEMU:
• Szybka automatyczna weryfikacja
paszportów covidowych
• Samoobsługa – system nie wymaga
obecności personelu lub ochrony
• Automatyczne limitowanie wejścia
osób
nieautoryzowanych
(w
połączeniu z bramkami KD lub
drzwiami)
• Prosty
sposób
na
spełnienie
wymogów służb epidemiologicznych
• Bezdotykowe oraz bezkontaktowe
działanie – weryfikacja paszportu nie
wymaga dotykania czytnika

Jako jedni z pierwszych opracowaliśmy innowacyjne
rozwiązanie umożliwiające weryfikację kodów QR z zapisaną
informacją o statusie zdrowotnym danej osoby. Nasz system
kontroli paszportów szczepionkowych oparty został na
specjalnych czytnikach, które dzięki zainstalowanej aplikacji
szybko skanują i odczytują kod QR paszportu covidowego.
Czytniki działają bezkontaktowo i bezdotykowo. Wystarczy
jedynie zbliżyć kod QR do czytnika. W przypadku ważnego
szczepienia na ekranie pojawi się zielony komunikat o
przydzielonym dostępie. W sytuacji gdy szczepienie straciło
ważność lub okazany kod QR był nieprawidłowy, czytnik
wyświetli czerwony komunikat o braku dostępu. Opcją
JAK DZIAŁA SYSTEM WERYFIKACJI dodatkową jest pomiar temperatury ciała. Urządzenie dokona
PASZPORTÓW SZCZEPIONKOWYCH? pomiaru a następnie wyświetli wartość. Jeśli temperatura nie
przekroczy ustalonej normy czytnik przydzieli dostęp.
KONTROLA PASZPORTU COVIDOWEGO:

Poprawna weryfikacja
certyfikatu

Błędna weryfikacja
certyfikatu

Proszę przejść
dalej

Nie możesz
Przejść dalej

1. Przyłożenie do czytnika kodu QR
paszportu szczepionkowego.
2. Zeskanowane kodu QR przez
czytnik.
3. Weryfikacja danych osoby dzięki
specjalnej aplikacji.
4. Wyświetlenie na ekranie LCD
informacji o poprawnej lub
niepoprawnej weryfikacji certyfikatu
oraz informuje o możliwości
przejścia lub jej braku.
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