Valide Distintivo e Pessoa Instantaneamente à Porta
Principais
P
Benefícios:
Controle de acesso em edifícios.
Aumento de segurança.
e

Validação visual de distintivo

pessoa.

Controle de acesso em edifícios
confiável e consistente.

Patented process and parts,
US7522056B2 badge verification device.

Segurança incorporada no

distintivo.

Como Funciona:

Sistema
SmartShield
Transforma um simples distintivo em um

®

distintivo inteligente

Seu distintivo de policial tem incorporado na parte traseira
um chip transponder RFID, resistente e à prova de
falsificações, contendo uma codificação numérica exclusiva
pré-programada.
Para habilitar o chip, o policial só necessita de escanear
o distintivo na porta do leitor de proximidade RFID. Se o
distintivo for válido a porta destrava e a pessoa pode acessar o
edifício.
Ao mesmo tempo, o banco de dados WinEID é chamado a
partir de seu Sequel Server e as informações sobre o agente
são mostradas em sua tela. Instantaneamente você pode
validar visualmente o policial através de sua foto, número
de distintivo, departamento, categoria, data de emissão, etc.

Validação
Distintivo

Permite o Acesso
a Pessoal
Autorizado

Validação Visual
do Policial

O acesso a edifícios automatizado SmartShield oferece uma
validação confiável e consistente do distintivo e do
policial a partir da porta!

Inteligência e tomada de decisão distribuídas na porta!
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Atribuição e Rastreamento de Arma de Fogo Facilitados
Principais Benefícios:
Controle de atribuição de arma de fogo.
Aumento de segurança.
a
e

Validação de quem está autorizado

transportar cada tipo de arma.

Captura quem, quando, número serial

tipo de arma está sendo/foi atribuída.

Simplifica o rastreamento de
armas de fogo.

Processo e peças patenteadas
Dispositivo de verificação de distintivo US7522056B2

Como Funciona:

Sistema SmartShield

®

Transforma um simples distintivo em um
distintivo inteligente

Seu distintivo de policial tem incorporado na parte traseira
um chip transponder RFID, resistente e à prova de
falsificações, contendo uma codificação numérica exclusiva
pré-programada.

Validação
Policial

Para habilitar o chip, o policial só necessita de escanear o
distintivo com um software WinEID habilitado pelo leitor RFID.
O banco de dados WinEID é chamado a partir de seu Sequel
Server e instantaneamente você pode ver a quem foi atribuído o
distintivo, verificar o nível de autorização para arma de fogo, ver
quais armas de fogo possui atualmente, o número serial, calibre,
tipo, data de atribuição, etc., e também quais armas de fogo
estão para ser atribuídas.

Atribuição Arma
de Fogo - Começa
rastreamento

Validação Nível
Autorização para
Arma de Fogo

Com atribuição e rastreamento automatizados você pode,
de forma rápida e fácil, assegurar o policial que está
solicitando a arma - ele está autorizado a levar essa arma!

Protegendo o arsenal com o poder de um Distintivo SmartShield!
Portuguese
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