BDS-8 Temperatuurscreening kiosken
Voordelen en kenmerken
Automatische, contactloze temperatuurscreening

Dankzij de warmtebeeldvormingstechnologie en de
koelventilatoren kan deze alles-in-één-oplossing in minder
dan een seconde contactloos temperaturen scannen met
een nauwkeurigheid van ±0,5° C – zelfs wanneer iemand
een masker draagt.

Nauwkeurige gezichtsherkenning

Uw bedrijf veilig heropenen met contactloze
temperatuurscreening
Bedrijven van allerlei aard zijn op zoek naar strategieën en technologieën die een
veilige terugkeer naar de bedrijfsactiviteiten mogelijk maken. De BDS-8 temperatuurscreening kiosk maakt gebruik van geavanceerde thermische beeldvorming en
gezichtsherkenningstechnologie om potentiële veiligheidsbedreigingen te identificeren
en een grootschalige blootstelling aan ziekte te helpen beperken.
Wanneer een persoon een faciliteit binnenkomt, scant de standalone BDS-8-kiosk
automatisch en contactloos zijn temperatuur in minder dan een seconde met een
nauwkeurigheid van ±0,5° C. Als de kiosk een verhoogde temperatuur detecteert, gaan
on-screen visuele en optionele audio-waarschuwingen af. Met gezichtsherkenningstechnologie en een opslagcapaciteit tot 30.000 gezichten kan de BDS-8 ook
functioneren als een check-in/check-out systeem voor geregistreerde gebruikers.
Gezichtsscans kunnen zelfs de toegang voor vreemden ontzeggen en detecteren of
mensen een masker dragen. Bovendien kan de BDS-8 worden geïntegreerd met elk
bestaand deur- of ticketingsysteem om een geautomatiseerde en contactloze toegang
tot de faciliteiten te bieden.

U kunt tot 30.000 gezichten opslaan in de BDS-8 database
op elk gewenst moment. En met een identificatienauwkeurigheid van 99,7% kan de kiosk functioneren
als een check-in/check-out systeem voor geregistreerde
gebruikers in kantoren, magazijnen en andere beveiligde
locaties.

Synchroniseer met elk toegangssysteem

Met behulp van de Wiegand-interface kan de BDS-8
worden geïntegreerd met elk bestaand beveiligings- of
deuropeningssysteem. Met de meegeleverde software
kunnen de toegangsvoorwaarden, zoals het aanvaardbare
temperatuurbereik en maskerdetectie, worden gedefinieerd.

Software voor beheer op afstand

Cloud-hosted, PC-gebaseerde software stelt u in staat om
kiosken vanuit een centraal punt te implementeren en te
beheren, gebruikers en hun activiteiten te monitoren en
de registratie, toegang en logs van werknemers vast te
leggen – allemaal vanaf één enkel dashboard. De software
is inbegrepen, zonder extra kosten.

Flexibel door ontwerp

Het is gemakkelijk om deze oplossing te monteren
waar u maar wilt. De BDS-8 kan worden geplaatst op
sokkels, muren en tafels. Alle modellen hebben ook een
geïntegreerde blauwe LED-lichtstrip.

Via de optionele HDMI-uitgang biedt de BDS-8 de mogelijkheid om kiosken op een
veilige afstand te monitoren. In een grote single-site of multisite setup stelt de
meegeleverde beheersoftware administrators in staat om op afstand kiosken te
implementeren en te beheren, gebruikers te monitoren, e-mailwaarschuwingen te
ontvangen en nog veel meer.
De BDS-8 temperatuurscreening kiosk is ontworpen om 24 uur per dag te werken en
is direct klaar voor gebruik. Het is een snelle, betrouwbare en betaalbare oplossing
voor elk bedrijf dat een veilige en gezonde omgeving wil bieden aan zijn werknemers,
bezoekers of gasten.
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