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دربـاره غـدیـر
شــرکت طــرح و پــردازش غدیــر در ســال  1382فعالیــت خــود را بــه
صــورت رســمى آغــاز نمــود و در اولیــن گام اقــدام بــه ســرمایهگذارى

و خریدسیســتمهای ویــژه شــرکت معظــم پــرورش دادههــا نمــود .ایــن

اقــدام باعــث شــد تــا  17ســال تجربــه موفــق شــرکت پــرورش دادههــا
در زمینــه طراحــى ،تولیــد و ارایــه سیســتمهای حضــور و غیــاب ،کنتــرل

تــردد ،کنتــرل پارکینــگ و  ...بــه ایــن شــرکت انتقــال یابــد.

در ایــن ســالها تــاش کردیــم تــا بــا کمــک همــکاران متخصــص

و حرفــه اى ،عــاوه بــر ارایــه خدمــات بــا کیفیــت و کســب رضایــت
مشــتریان بــه ارتقــا تکنولــوژى و ســطح کیفــى و کمــى محصــوالت خــود
بپردازیــم .افتخــار مــى کنیــم تــا کنــون بــه عنــوان یکــى از شــرکتهاى

پیشــرو در زمینــه اتوماســیون ادارى ،بــا بیــش از  3000ســازمان خصوصــى
و دولتــى همــکارى نمودهایــم.

مــا روابــط کاری کارآمــد
بــا مشــتریانمان ایجــاد
میکنیــم!

هــم اکنــون شــبکه گســترده فــروش و خدمــات پــس از فــروش مــا بــا

بیــش از  40نمایندگــى فعــال در سراســر ایــران آمــاده خدمــت رســانى بــه
هموطنــان عزیــز مىباشــد.

خدماتی که ما ارائه میدهیم
•
•سیستمهاى اسکنرهاى پیشرفته بایومتریک
•سیستمهای مدیریت میهمان و ارباب رجوع
•سیستمهای مدیریت ژتون و رستوران سازمانی
•سیستمهای کنترل تردد
•سیستمهای کارت اعتبارى درون سازمانی
•سیستمهاى گشت و نگهبان
•سیستمهای کنترل پـارکینـگ (مجهز به سیستم تشخیص پـالك)
•تحلیل ،طراحى و اجراى پروژههاى اتوماسیون
•سیســتمهای کنتــرل حضــور و غیــاب مجهــز بــه تکنولــوژى RFID
سیستمهای نرمافزارى حضور و غیاب

و تشــخیص اثرانگشــت
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غدیـر در گذر زمـان
ارائه نسل اول نرمافزارهای

تولید دستگاه

حضور و غیاب
صدور ژتون

ارتقاء نرمافزارها

تولید دستگاه

حضور و غیاب DP120

1367

تاسیس شرکت
پرورش دادهها

1995

ارائه نسل سوم نرمافزارهای

حضور و غیاب

کنترل تردد و صدور ژتون

2003

تولد نام تجاری

طرح و پردازش غدیر

(کره جنوبی)

1385

2004

1382

اخذ نمایندگی انحصاری

محصوالت Suprema

Web Clock

1383

1997

1374

ارائه پنل تحت وب
حضور و غیاب

استفاده در شبکه LAN

1376

1988

جذب  40نماینده فعال در
سراسر ایران

حضور و غیاب FP7000

گذر از مرز

 1500مشتری

2004

1384
2005

ارائه نسل چهارم نرمافزارهای

حضور و غیاب

کنترل تردد و صدور ژتون

ارائه نسل دوم نرمافزارهای

حضور و غیاب

کنترل تردد و صدور ژتون
تولید دستگاه

حضور و غیاب CIK6000
تولید دستگاه

حضور و غیاب ACC120
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تولید نسل جدید دستگاه

حضور و غیاب FP7000

1387
2008
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هم اکنون شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش ما با
بیش از  40نمایندگى فعال در سراسر ایران آماده خدمترسانى
به هموطنان مىباشد.

ارائه نرمافزار مدیریت

دریافت تندیس بهترین
پروژه سال  2015در میان 50
کشور دنیا از شرکت

دستگاه امین

سوپریما

تجهیز بیش از  25000مرکز
دولتی به سامانه امضا دیجیتال

همکاری با بانکها

تولید دستگاه جدید

حضور و غیاب Toosun-F

Biometric

1391

1388
2009

همکاری با

نیروی انتظامی
بانک مرکزی

1394

2012

1390
2011

تولید نسل جدید دستگاه

حضور و غیاب Toosun-C

1396

2015

1393
2014

تولید و توسعه راهکار

راه اندازی سامانه اطلس
برای  100هزار نفر در

شهرداری تهران

صدا و سیما

حضور و غیاب مبتنی بر

2017

1395
2016

ارائهنسل ششم نرمافزارهای
کامال تحت وب

راهکار جامع اطلس

دستگاههای هوشمند
Android
IOS

1397
2018

ارائه نرمافزار مدیریت

رستورانی جدید

ارائه نسل پنجم نرمافزارهای
کامال تحت وب با نام تجاری
آغاز بزرگتری پروژه

سامانه جامع اطلس

اتمام بزرگترین پروژه حضور و
غیاب از لحاظ تعداد دستگاهها

بانک سپه

بیومتریک کشور

اخذ نمایندگی انحصاری

(کارت ملی هوشمند)

شرکت CMITech

تجهیز بانک پاسارگاد به

سیستم احراز هویت

بیومتریک ( 6000شعبه)

اخذ نمایندگی انحصاری

شرکت Pointman
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سامانههای نرمافزاری
Software Systems

•
•
•نرمافزار مدیریت صندوق امانات
•نرمافزار مدیریت رستوران و صدور ژتون
•سرویس مدیریت دستگاه و جمعآوری تردد امین
اطلس حضور و غیاب

اطلس حضور و غیاب نسخه همراه

Ghadir Design & Processing Co.

راهکار جامع اطلس
Atlas Total Solution

اطلس حضور و غیاب
ســامانه جامــع تحــت وب اطلــس حضــور و غیــاب بــا رویکــرد

یکپارچهســازى و پاســخگویى بــه آخریــن نیازمندىهــاى حــوزه حضــور
و غیــاب بخصــوص در ســازمانها و شــرکتهاى بــزرگ بــا بهرهگیــرى از
تکنولــوژى روز دنیــا طراحــى و تولیــد گردیــد.

در ادامــه بــه شــاخصترین قابلیتهــاى ایــن محصــول اشــاره شــده
اســت.

Atlas Time & Attendance
System
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اطلس حضور و غیاب

شاخصترین قابلیتها
اتصال به سامانههاى پرسنلى و حقوق و دستمزد

•
•
•امکان ارسال کارکرد پرسنل به سیستم حقوق و دستمزد
•بروزرسانى جایگاه پرسنل در چارت سازمانى
بروز رسانى اتوماتیک اطالعات پرسنلى
حصول اطمینان از آمار پرسنل فعال

جریان کارى

•
•امکان گزارش گیرى از بیش از  100فیلد محاسباتى
•امکان گزارشگیرى از اطالعات پرسنلى
•امــکان اعمــال شــروط پویــا در هنــگام اخــذ گزارشــات
سادگى در ساخت گزارشات متنوع

طراحــى شــده

سطح دسترسى و امنیت

•

امــکان تعریــف جریانهــاى کار ىهــاى متنــوع جهــت

•
•

تاییــد درخواســتهاى مرخصــى ،ماموریــت و ...

امکان تعریف شروط در هنگام تعریف جریانهاى کارى
امــکان تعریــف سلســله مراتــب مدیــران تاییــد کننــده

•

بصــورت نامحــدود بــراى ســاختار ســازمانى

امــکان تخصیــص جریانهــاى کارى متنــوع بــه ازاى انــواع

•

درخواســت

امکان تعریف جانشین براى مدیران

Ghadir Design & Processing Co.

گزارش ساز پویا

•
•جداسازى اطالعات سازمانى مجموعههاى هولدینگ
•امکان تعریف نقشهاى کاربرى
•امکان تعریف سطح دسترسى بر اساس نقش
•موفقیت در آزمونهاى تست امنیت
سازگارى با اکتیو دایرکتورى

Ghadir Design & Processing Co.

Atlas Total
Solution

©

کارتابل پرسنل و مدیران

قانون ساز
برخــوردارى از کتابخانــه قوانیــن پرکاربــرد بــا بیــش

سادگى در کاربرى

امــکان طراحــى قوانیــن متنــوع و پیچیــده مختــص

•
•امــکان مشــاهده اطالعــات کارکــرد و اصــاح آن

•

ســازمانهاى بــزرگ

•

توســط هــر شــخص

از  150قانــون آمــاده

•
•

امــکان دســتهبندى و اعمــال گروهــى قوانیــن
طراحــى شــده

•
•امکان اعمال بازه زمانى در پارامترهاى قوانین
امکان طراحى قوانین بصورت پارامتریک

امــکان اعمــال محدودههــاى محاســباتى متفــاوت

•

از بــرج جهــت محاســبات کارکــرد

امــکان مشــاهده کارکــرد پرســنل زیــر مجموعــه

•

توســط مدیــر بصــورت گرافیکــى

مرخصى

•
•کنترل میزان استفاده از مانده مرخصى
•امکان تغییر مبناى سال مرخصى
•امکان محاسبه مرخصى بر اساس سال قراردادى
•نمایش کاردکس مرخصى
محاسبه مانده مرخصى قابل انتقال به سال بعد

امــکان معرفــى جانشــین توســط پرســنل در هنــگام

ثبــت مرخصــى
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اطلس حضور و غیاب

نسخـه هـمـراه
معمــوال ســامانه حضــور و غیــاب بطــور روزمــره مــورد اســتفاده و بازدیــد کلیــه پرســنل

ســازمانها قــرار میگیــرد .بــه همیــن دلیــل سیســتم حضــور و غیــاب اطلــس بصــورت کامــا
تحــت وب طراحــى و تولیــد گردیــده اســت.

امــا بــا وجــود انطبــاق پذیــرى ،اطلــس بــا مرورگرهــاى  Firefox, Chrome, Operaو

 Internet Explorerبنــا بــه دالیلــى ماننــد وجــود محدودیــت دسترســى بــه رایانههــا بــراى برخــى

از مشــاغل یــا عــدم اســتقرار برخــى از پرســنل در دفتــر کار ،دسترســى پرســنل ســازمان بــه سیســتم
حضــور و غیــاب بــا محدودیــت مواجــه میشــود.

از ایــن رو شــرکت طــرح و پــردازش غدیــر اقــدام بــه طراحــى و تولیــد محصولــى بــا عنــوان

اطلــس موبایــل نمــوده اســت کــه بــا نصــب بــر روى دســتگاههاى هوشــمند نظیــر موبایــل و

تبلــت امــکان دسترســى بــه اطلــس حضــور و غیــاب را بــراى کلیــه پرســنل ســهولت میبخشــد.

Atlas Total Solution
Mobile Application
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ما با تالش،
آیندهای بهتر را طراحی میکنیم.

Mobile
Application

ویژگیها
•
•
•امکان ثبت انواع درخواست مرخصى و ماموریت
•امکان مشاهده و پیگیرى درخواستهاى ثبت شده
•امکان مشاهده مانده مرخصى
امکان مشاهده کارکرد بصورت روز به روز و ماهانه

امکان مشاهده کسر کار ،اضافه کار ،تردد ناقص و ...

•
•امکان تایید و رد آیتمهاى کارتابل توسط مدیر
•امکان ورود کاربر بر اساس حساب اکتیو دایرکتورى
• ارائه شده در ورژ نهاى  Androidو IOS
•امکان ثبت تردد براساس دستگاههای مجازی مبتنی بر )GEO Location (GPS
امکان مشاهده کارکرد پرسنل تحت مدیریت توسط مدیران

Atlas Software Mobile
Application
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نرمافزار مدیریت صندوق امانات
نرمافزار مدیریت صندوق امانات ،راهکارى جهت مدیریت تردد و دسترسی مشتریان به صندوق امانات بانکی با امنیت و دقت باال

ویژگیها
•

تعریــف صندوقهــاى مســتقر در هــر شــعبه بــه تفکیــک انــدازه
صنــدوق (کوچــک ،بــزرگ و متوســط)

•

تعریــف مشــتریان بصــورت انفــرادى و گروهــى بــا درنظــر گرفتــن
مــدت قــرارداد ،نــوع حســاب و ســایر اطالعــات حقوقــى

•
•

قابلیت تعریف وکالى قانونى مشترى

انتســاب هــر صنــدوق بهیــک مشــترى یــا بصــورت اشــتراکى بیــن

مشــتریان

•

تعریــف اطالعــات هویتــى نظیــر کارت ،نمونــه اثرانگشــت یــا چهــره

مشــتریان از طریــق نرمافــزار و انتقــال آن بــه ســایر دســتگاهها

•

امــکان مســدود نمــودن صنــدوق مشــترى بــه هــر علتــى (اتمــام

•
•

قــرارداد و  )...توســط اپراتــور

نمایش وضعیت دستگاهها بصورت بالدرنگ در برنامه

داراى گزارشــات منعطــف بــا قابلیــت طراحــى و تهیــه خروجــى بــه

•

همــه فرمتهــاى مــورد نیــاز

امــکان محــدود نمــودن کاربــران برنامــه بــر حســب ســطوح دسترســى

•

در نظــر گرفتــه شــده توســط مدیــر سیســتم

ارتبــاط بــا ســرویس جمـعآورى امیــن و پوشــش کلیــه امکانــات آن از

طریــق برنامــه صنــدوق امانــات
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Safe Deposit Box
Management Software
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نرمافزار مدیریت رستوران و صدور ژتون

(ویژه سازمانها)

نرمافزار مدیریت رستوران و صدور ژتون با هدف ساماندهى و مکانیزه ساختن فرآیندهاى مرتبط با مدیریت سلف و رستورانهاى سازمانى طراحى و تولید
گردیده است .همچنین این محصول بواسطهى برخوردارى از پنل تحت وب امکان رزرو غذا توسط پرسنل را نیز فراهم مىسازد.

Restaurant Management Software

ویژگیها
•
•
•امکان ارتباط غیر مستقیم بالدرنگ با دستگاهها از طریق سرویس امین
امکان رزرو غذا و مخلفات توسط پرسنل
ارتباط مستقیم و بالدرنگ با دستگاهها

•
•نمایش کلیه رویدادهاى رستوران بصورت بالدرنگ روى صفحه مانیتور دستگاهها
•ارائه گزارشات آماری دقیق مخصوص پیمانکاران رستورانی
کنترل و مدیریت پرینترهاى تحت شبکه جهت صدور فیش و ژتون
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Restaurant Management Software

قابلیتهاى کاربردى رستوران

•
•

امکان تعریف پرسنل به تفکیک پرسنل رژیمى و عادى

•

امــکان تعریــف غذاهــاى متنــوع رســتوران و مخلفــات آن بــه همــراه قیمــت
گــذارى بــر اســاس تاریــخ اعمــال در سیســتم و حفــظ تاریخچــه آن

امــکان تعریــف برنامــه غذایــى هفتگــى در ســطح کل رســتوران یــا بــه تفکیــک

•

هــر ســاختمان

امــکان محــدود نمــودن ســطح دسترســى بــه وعدههــاى غذایــى بــر حســب
شــیفت کارى پرســنل
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•
•

امــکان تعریــف قیمــت گــذارى بصــورت پایــه و افزایشــى بــه تفکیــک نــوع

اســتخدام و تعــداد غذاهــاى دریافــت شــده

امــکان تعریــف کارت میهمــان ،بــر حســب مــدت زمــان محــدود ،تعــداد غــذا
و ترکیبــى از ایــن دو

•

امــکان مدیریــت مســتقل رســتوران بــر حســب ســاختمانهاى مختلــف

(قیمــت غــذا ،برنامــه هفتگــى و گــزارش آمــار فیشهــاى صــادر شــده)

•

داراى گزارشات متنوع با قابلیت خروجى به همه فرمتهاى مورد نیاز

Ghadir Design & Processing Co.

Restaurant Management Software
WEB Application

پنل تحت وب

•
•
•امکان نمایش اعتبار باقیمانده شخصى
•امکان پرداخت آنالین مبلغ غذا
•امکان رزرو صبحانه ،نهار و شام

امکان رزرو غذا بصورت هفتگى و روزانه

امکان رزرو پیش غذا و مخلفات

ارتباط با سامانههاى جانبى

Restaurant Management Software
WEB Application

•
•
•امکان رزرو غذا توسط پرسنل از طریق نرمافزار تحت ویندوز
•امــکان ارتبــاط بــا نرمافــزار حضــور و غیــاب کالك و اطلــس (شــامل معرفــى
امکان رزرو غذا توسط پرسنل از طریق برنامه تحت وب
امکان رزرو غذا توسط پرسنل از طریق نرمافزار اندروید

پرســنل ،گروههــاى کارى ،شــیفت ،حضــور پرســنل)

•
•

امکان ارتباط با نرمافزار امین جهت مدیریت کاربران و دستگاهها
جمعآورى از کلیه دستگاههاى تحت پوشش
www. ghad i rc o. net

سـامـانه

مدیریت دستگاهها و جمعآورى تردد امین
معموال سازمانهایى که از تعداد زیادى دستگاه حضور و غیاب براى ثبت تردد پرسنل استفاده مینمایند ،باچالشهایى نظیر تخلیه آنالین دستگاهها ،عدم جمعآورى تردد در برخى ازدستگاهها و مدیریت دستگاهها (بعضا
با برندهاى مختلف) روبرو هستند .از این رو واحد تحقیق و توسعه شرکت طرح و پردازش غدیر با بهرهگیرى از آخرین متدهاى روز درسرویسهاى مشابه دنیا و همچنین بومىسازى نیازمندیهاى موجود ،اقدام
به طراحى و تولید سامانه مدیریت دستگاهها و جمعآورى تردد امین نمود.

مدیریت دستگاههاى حضور و غیاب

•
•
•امکان تغییر تنظیمات دستگاهها از طریق نرمافزار
مانیتورینگ آنالین وضعیت ارتباطى دستگاهها

تخلیه اتوماتیک دستگاهها

•
•قابلیت پشتیبانى و مدیریت بیش از  500دستگاه در یک سرور
•امکان ارتباط و مدیریت تمام دستگاهها
برخوردارى از قابلیت  Day Light Savingدر برنامه

•

امــکان پشــتیبانی ســایر دســتگاههاى حضــور و

غیــاب و کنتــرل تــردد بــا برندهــای مختلــف

Amin Device Management System
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ما با تالش،
آیندهای بهتر طراحی میکنیم.

مدیریت کاربران

•
•

امکان تعریف کاربر از طریق نرمافزار و ارسال به دستگاهها

امــکان نمونهگیــرى خصیصههــاى بایومتریــک (انگشــت ،قرنیــه و چهــره) از
طریــق نرمافــزار و ارســال بــه دســتگاهها

•
•پشتیبانى از شماره پرسنلى با طول حداکثر  15کاراکتر
•امکان انتقال کاربران از یک دستگاه به دستگاه دیگر

امکان نمونهگیرى اثرانگشت با استانداردهاى مختلف ()ISO, ANSI, Suprema

ارتباط با سامانههاى جانبى

•

امــکان انتقــال اتوماتیــک و آنــى ترددهــاى جمــعآورى شــده بــه نرمافــزار
Clock

•

امــکان انتقــال اتوماتیــک و آنــى ترددهــاى جمــعآورى شــده بــه ســامانه

•
•

اطلــس و New Web Clock

امکان ارتباط با نرمافزار رستوران 7
امــکان انتقــال اتوماتیــک ترددهــا بــه ســامانههاى جانبــى در بســتر وب

ســرویس

معماری

•
•معماری Client / Server
•منطبق بر .NetFramework
•نصب و راه اندازی سریع و آسان

پشتیبانى از  SQL Serverو SQLite
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آرامش و امنیت را تجربه کنید.

امنیت

•
•
•جلوگیرى از  Sniffingکلمه عبور در شبکه
•جلوگیــرى از نفــوذ و ســرقت اطالعــات دســتگاه توســط ابزارهــاى
برخوردارى از امکان ارتباط امن با دستگاه
رمزنگارى اطالعات حساس در پایگاه داده

•
•

ناشــناس

رمزنگارى اطالعات ارتباط با پایگاه داده

امکان تخصیص سطوح دسترسى متفاوت به اپراتورها

قابلیتهاى کاربردى

•
•داراى واسط کاربرى جهت ارتباط با کلیه اسکنرهاى USB
•نمایش گرافیکى توپولوژى و وضعیت ارتباطى دستگاهها
•امکان تخلیه دستگاهها از طریق حافظه Flash

امکان نمایش آنالین تردد پرسنل بهمراه تصویر شخص در پنل نگهبانى

Amin Device Management System
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BioStation 2

دستگاههای حضور و غیاب و کنترل تردد
TA & Access Controls Devices

FaceStation 2

BioStation L2

BioEntry W2

Ghadir Design & Processing Co.

EF-45

IRIS Recognition System

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
تشخیص چهره و عنبیه

سیســتم شناســایى افــراد بــا دو الگــوى احــراز هویــت دوگانــه بــر اســاس تشــخیص

چهــره و عنبیــه بــا ســرعت و دقــت بــاال

ویژگیها
•
•قابلیت تشخیص چهره ،عنبیه و کارت مایفر
•شناسایى عنبیه در یک ثانیه
•CPU A9 Quad-Core
•ظرفیت تشخیص عنبیه بیش از  10،000کاربر
•عدم محدودیت در شناسایى انواع رنگ عنبیه
صفحه نمایش  5اینچ

Ghadir Design & Processing Co.

166

•

تنظیــم خــودکار زاویــه دوربیــن دســتگاه بــا توجــه بــه قــد کاربران

Auto Tilt

•
•

تشخیص افراد همراه با عینک (افراد عینکی)
زاویه تشخیص عنبیه در بازه  30~45سانتى متر

43

166

Different views of the EF45-

Ghadir Design & Processing Co.

FaceStation 2
Smart Face Recognition Terminal

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
نسل جدید سیستم تشخیص چهره

 Face Staton 2بــا آخریــن نــوآورى در بیومتریــک صــورت ،امنیــت را بــا ســرعت
و دقــت بــاال بــه کاربــران ارائــه مىدهــد .بــا اســتفاده از مهندســى نــور ،در
محیطهایــى بــا شــدت نــور تــا  Lx 0-25000کارایــى مناســبى بــراى کاربــران را نیــز
فراهــم نمــوده اســت.

ویژگیها
•

141

افزایــش ســه برابــری ظرفیــت کاربــر و ســرعت نســبت بــه نســل
قبــل ( 3000کاربــر در ثانیــه)

•
•
•سیستم عامل Android 5.0
•ظرفیت تردد  50.000تصویر  5.000.000 -متن
امکان شناسایی چهره در تاریکی مطلق
CPU 1.4GHz Quad-Core

164

•
•شناســایى چهــره در محیطهــاى بــا شــدت نــور از  0Lxتــا
ظرفیت تعداد کاربر (1:1) 30,000 - (1:N) 3000

25000Lx

•

قابلیت تشخیص چهرهی افراد با قد  145cmتا 210cm

125

Different views of the FaceStation 2
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Toosun-C

RFID Access Control & Time Attendance

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
مبتنى بر RFID

دســتگاه منحصــر بــه فــرد توســان ( )TOOSUNبــا تکنولــوژى روز دنیــا و خالقیــت
نــاب ایرانــى طراحــى و تولیــد شــده اســت .بیــش از ربــع قــرن تجربــه و تخصــص
در زمینــه تولیــد دســتگاههاى حضــور و غیــاب منجــر بــه تولــد دســتگاهى قدرتمنــد

و زیبــا بــا امکاناتــى وســیع گشــت .ایــن اولیــن دســتگاه حضــور و غیــاب تولیــد

ایــران اســت کــه صفحــه کلیــد لمســى در آن جایگزیــن صفحــه کلیدهــاى قدیمــى
شــده اســت.

ویژگیها
•
•صفحــه کلیــد لمســى خازنــى داراى طــول عمــر بــاال نســبت بــه
صفحه نمایش  3.5اینچ تمام رنگى
صفحــه کلیدهــاى فشــارى

•
•داراى ظرفیت  200هزار کاربر (قابل ارتقا)
•داراى  2خروجــى رلــه جهــت کنتــرل تــردد و اتصــال بــه قفــل
ظرفیت حافظه  5میلیون رکورد (قابل ارتقا برحسب تقاضا)

•

برقــى و درب اتوماتیــک و ...

امــکان انتقــال اطالعــات توســط حافظــه  Flashبــراى
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ســازمانهایى کــه امــکان کابــل کشــى ندارنــد

•
•قابلیت تغییر اتوماتیک ساعت دستگاه بر اساس ساعت
•دارای گواهینامه  CEاز اتحادیه اروپا

170mm

امکان دریافت DYNAMIC IP

50mm

170mm

Different views of the Toosun-C
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Toosun-F

Access Control & Time Attendance

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
دســتگاه حضــور و غیــاب توســان در جهــت سیاســت مشــترى محــورى و

پاســخگویى بــه نیــاز مشــتریان در ســه نســخه اثرانگشــت ،کارت و اثرانگشــت -
کارتــى ،طراحــى و تولیــد شــده اســت کــه ایــن موضــوع منجــر بــه تنــوع در قیمــت
و قابلیتهــاى ایــن دســتگاه گردیــده اســت.

ویژگیها
•

صفحــه کلیــد لمســى خازنــى داراى طــول عمــر بــاال نســبت بــه
صفحــه کلیدهــاى فشــارى

•
•
•داراى ثبت ظرفیت  4500اثرانگشت
•داراى  2خروجــى رلــه جهــت کنتــرل تــردد و اتصــال بــه قفــل
ظرفیت حافظه  5میلیون رکورد (قابل ارتقا برحسب تقاضا)
داراى ظرفیت  200هزار کاربر (قابل ارتقا)

•

برقــى و درب اتوماتیــک و ...

امــکان انتقــال اطالعــات توســط حافظــه  Flashبــراى

•
•

امکان دریافت  DYNAMIC IPاز DHCP SERVER

170

قابلیــت ذخیــره اثرانگشــت روى ســرور و شناســایى آن از طریــق شــبکه

•

()MATCH ON SERVER

قابلیــت تغییــر اتوماتیــک ســاعت دســتگاه بــر اســاس ســاعت رســمى

کشــور

52

170

Different views of the Toosun-F

ســازمانهایى کــه امــکان کابــل کشــى ندارنــد.
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BioStation 2
Access Control & Time Attendance

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
 Biostaton2ترکیــب تــازهاى از تکنولــوژى ،همــراه بــا طراحــى زیبــا ،پردازشــگر
قدرتمنــد و سنســور جدیــد .شناســایى اثرانگشــت بــا کیفیــت عالــى ،کارایــى
مناســبترى بــراى کاربــران فراهــم ســاخته اســت Biostaton2 .بــا بهرهگیــرى از
سیســتم شناســایى لحظ ـهاى و ارســال ســریع اطالعــات ،تطبیــق پذیــرى و کارایــى

باالیــى را بــراى کاربــران فراهــم مىســازد.

ویژگیها
•
•CPU 1.0 RISC
ظرفیت اثرانگشت (1:1) 1,000,000 - (1:N) 40,000
•
کاربر
ظرفیت
(1:1) 500,000 - (1:N) 20,000
•
•حداکثر ظرفیت تردد 3،000،000
•سرعت شناسایى و تطبیق  20،000اثرانگشت در ثانیه

داراى استاندارد  IP65و مقاوم در برابر آب و گرد و خاك

34

GHz
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•

144

داراى گواهى نامههاى CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE
45

142

Different views of the BioStation
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BioStation A2
Innovative Fingerprint Terminal

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
با قابلیت تصویربردارى از چهره

جدیدتریــن محصــول شــرکت ســوپریما  BioStaton A2در حالــى وارد بــازار شــد کــه
داراى پیشــرفتهترین تکنولــوژى بایومتریــک و امنیتــى جهــان مىباشــد.

 BioStaton A2ازلحــاظ عملکــرد ،ســرعت ،تطبیــق و امنیــت فــوق العــاده دقیــق

مىباشــد .ســازگارى ایــن محصــول بــا نرمافــزار  BioStar2ایــن دســتگاه را بــه

یــک وب ســرور تبدیــل کــرده اســت و انعطــاف پذیــرى باالیــى دارد کــه هــم بــراى
ســایتهاى بــزرگ و هــم کوچــک مناســب اســت.

ویژگیها
•

صفحــه نمایــش لمســى  5اینــچ بــا شیشــه محافــظ تقویــت
شــده در جلــوى دســتگاه

•
•
•سرعت انتقال اطالعات بیش از  5.000کاربر در ثانیه
• 5برابر افزایش سرعت تطبیق نسبت به دستگاههاى قدیمى
•ظرفیت تردد  50.000تصویر  5.000.000 -متن
CPU 1GHz iMX6 Quad-Core

دارای  1GBحافظه  RAMو  8GBحافظه داخلی

•

داراى تکنولــوژى جدیــد و پیشــرفته تشــخیص بافــت اثرانگشــت
زنــده ()LFD

•
•پشــتیبانى از سیســتم عامــل اندرویــد بــا بهبــود رابــط کاربــرى
داراى دوربین با لنز پهن براى تصویر بردارى واضحتر

•

155

گرافیکــى

40

155

Different views of the BioStation A2

پشتیبانى از VOIP
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BioStation L2
دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب

Innovative Fingerprint Terminal

 BioStaton L2یکــى از پرکاربردتریــن محصــوالت ســوپریما اســت کــه نســل

جدیــدى از تکنولــوژى بیومتریــک و امنیــت را ارائــه کــرده اســت و کارایــى دوگانــه

کنتــرل تــردد و حضــور و غیــاب را پشــتیبانى مىکنــد.

ایــن دســتگاه ترکیبــى اســتثنایى متشــکل از بهتریــن الگوریتــم شناســایى بافــت
زنــده اثرانگشــت ( )LFDدنیــا ،کارایــى فــوق العــاده و امنیــت غیــر قابــل نفــوذ را
عرضــه نمــوده اســت.

ویژگیها
34

•
•CPU 1.2 Quad-Core
•داراى تکنولوژى جدید و پیشرفته تشخیص بافت اثرانگشت زنده ()LFD
•تقویت سنسور اثرانگشت و الگوریتم  1میلیون الگ متنى
•ظرفیت اثرانگشت (1:1) 1,000,000 - (1:N) 200,000
•ظرفیت کاربر (1:1) 500,000 - (1:N) 100,000
صفحه نمایش  2اینچ رنگى

F4

GHz

Ghadir Design & Processing Co.

F3

F1

F2
2

1

5

4

9

8

7
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3
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201

44
71

Different views of the BioStation L2
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BioEntry W2
Access Control

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
مناسب جهت فضای باز

 Bio Entry W2دســتگاه کنتــرل تــردد بــا آخریــن الگوریتــم سنســور اثرانگشــت

پیشــرفته بــه همــراه پردازنــده قدرتمنــد چهــار هســتهاى و تکنولــوژی LFD

(شناســایى بافــت زنــده اثرانگشــت) میباشــد.

ویژگیها
38.2

•
•CPU 1.2 Quad Core
•ظرفیت کاربر (1:1) 500,000 - (1:N) 100,000
•ظرفیت اثرانگشت (1:1) 1,000,000 - (1:N) 200,000
•حداکثر ظرفیت  1،000،000تردد ()Log
•سرعت مطابقت  150،000تردد در یک ثانیه
داراى استاندارد IP 67, IK08
GHz

172

•
•

داراى گواهى نامه CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

پشتیبانى چند کارت با  RFIDدوگانه

43.5

50

Different views of the BioEntry W2
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Biolite N2
Outdoor IP FingerPrint

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
مبتنى بر RFID

 Biolite N2یــک دســتگاه کنتــرل تــردد بــا آخریــن الگوریتــم شناســایی اثرانگشــت
بــه همــراه  RFIDدوگانــه و دارای گواهینامــه  IP67میباشــد.

ویژگیها
•
•ظرفیت ذخیره کاربر تا  10.000نفر
•ظرفیت ثبت وقایع تا 1.000.000
• CPU 1.2
•دارای  4حافظه داخلی
•دارای گواهینامه IP67
•تعریف تلفن همراه به عنوان کارت

34

قابلیت تطبیق  20.000اثرانگشت در  1ثانیه
F2
3

F1
2

1

5

4

9

8

7
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0
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6

190

GHz
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44

58

Different views of the Biolite N2
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Bio Entry P2
Compact IP FingerPrint

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
مبتنى بر RFID

 BioEntry P2یــک دســتگاه کنتــرل تــردد بــا آخریــن الگوریتــم شناســایی اثرانگشــت
بــه همــراه  RFIDدوگانــه و پردازنــده قدرتمنــد در ابعــاد کوچــک میباشــد.

ویژگیها
•
•ظرفیت ذخیره کاربر تا  10.000نفر
•سرعت مطابقت  10.000کاربر در ثانیه
•ظرفیت ثبت وقایع تا 1.000.000
• CPU 1.0
•دارای  2حافظه داخلی
•قابلیت ثبت  10نمونه اثرانگشت برای هر کاربر
دارای ابعاد کوچک و وزن کم

GHz

164

•

تعریف تلفن همراه به عنوان کارت
37.5

50

Different views of the Bio Entry P2

GB
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Core Station
Intelligent Biometric Controller

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
 یــک کنترلــر هوشــمند مرکــزی بــا کاربــرد کنتــرل تــردد جهــتCore Station
.پــردازش اطالعــات ســایر دســتگاهها بصــورت مجتمــع میباشــد

X Pass D2 Gangbox Keypad-type

ویژگیها
•
•
Ethenet Aux , TTL, Wiegand, Rs-485 •دارای درگاههای
 دستگاه بصورت همزمان64 •پشتیبانی از
(1:1) 500,000 - (1:N) 100,000 ظرفیت کاربر

5.000.000 ظرفیت ثبت وقایع تا

Different views of the Bio Entry R2

Bio Entry R2

X Pass D2
Mullion-type

X Pass D2
Gangbox-type

X Pass D2 Gangbox
Keypad-type

Ghadir Design & Processing Co.

Ghadir Design & Processing Co.

X Pass D2
Outdoor Compact RFID Reader

دستگاه کنترل تردد و حضور و غیاب
 X Pass D2یــک دســتگاه کارتخــوان بــه همــراه  RFIDدوگانــه میباشــد کــه توســط
 Core Stationمدیریــت میشــود .ایــن دســتگاه دارای ســه مــدل میباشــد:

•
•
•X Pass D2 Gangbox Keypad-type
X Pass D2 Mullion-type

X Pass D2 Gangbox-type

X Pass D2 Mullion-type

X Pass D2 Gangbox-type

X Pass D2 Gangbox Keypad-type

ویژگیها
•

ایــن دســتگاه فقــط  Readerاســت و قابلیــت ذخیــره و پــردازش

144.7

130

را بــه تنهایــی نــدارد.

•

ایــن دســتگاه بــا  Corestationکار میکنــد و تمامــی پردازشهــا

در  Corestationصــورت میگیــرد.

•

قابلیــت کارکــرد بــا کارتهــای MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/
EV1, FeliCa ,NFC ,EM 125KHz

•
•ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرت
•گواهینامه  IP67و IK08

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﮐرد در دمای  -35°تا  +65°درجه

80

48

Different views of the X Pass D2

www. ghad i rc o. net

Toosun

کد/کارت/اثرانگشت

125KHz EM, 125KHz MF

 رنگیLCD 3.5"

BioStation 2

BioStation A2

کد/کارت/اثرانگشت

ثبت چهره/کارت/اثرانگشت

125KHz EM, 125KHz HID Prox,

125KHz EM, 125KHz HID Prox,

13.56MHz Mifare/DesFire/DesFire

13.56MHz Mifare/DesFire/DesFire

EV1/Felica/NFC, 13.56MHz iClass

EV1/Felica/NFC, 13.56MHz iClass SE

FaceStation 2
)(نسل جدید

EF-45

تشخیص چهره

عنبیه/تشخیص چهره

FS2-D: 125KHz, EM & 13.56MHz Mifare, Mifare plus,
DES fire/EV1, Felica, NFCelica, NFC

FS2-AWB: 125KHz EM, HID Prox & 1356MHz Mifare,

انواع کارتخوان

MiFare

Mifare plus, Des fire/EV1, FELICA, ICLASS SE/SR,
NFD, BLE

 انگلیسی/ فارسی

 انگلیسی/ فارسی

 رنگیLCD 2.8"

 رنگیLCD 5"
انگلیسی

TFT, 800×600px

 رنگیLCD 4"

/ نمایشگر رنگی و نشانگر کاربری فارسی

50×170×170mm

45×144×142mm

40×155×155mm

141×164×125mm

166×166×43mm

500.000 (1:1) - 20.000 (1:N)

500.000 (1:1) - 100.000 (1:N)
1.000.000

Text: 5.000.000 - Image: 50,000

RAM: 256MB / Flash: 8GB

RAM: 1GB / Flash: 8GB

RAM: 1GB / Flash: 8GB

200.000

()قابل ارتقاء

200.000

RAM: 2GB Micro SD
()قابل ارتقاء

CPU: 32Bit ARM7

–

LAN, RS232, USB, Wiegand

CE

1.000.000

CPU: 1.0GHz

CPU: 1.0GHz / Quad-Core

IP65 استاندارد

تشخیص بافت زنده

Wifi

TCP/IP, Wiegand 1ch IN/OUT,

Wifi (b/g 802.11)
TCP/IP, RS485, Wiegand, TTL,

RS485, RS232, TTL I/O, Relay,

Relays, USB, Micro USB, SD Card

CE, FCC, KC, RoHS,

CE, FCC, KC, RoHS,

POE, USB, Micro USB

REACH, WEE

slot

REACH, WEEE

نام دستگاه

30.000 (1:1) - 3.000 (1:N)

CPU: 1.4GHz / Quad-Core

Wifi

()به صورت سفارشی

TCP/IP, 2CH RS 485, Wiegand IN/OUT,
1Relay, usp2 (HOST), USB, Micro USB
CE, FCC, KC, ROHS,

REACH, WEEE, BT, SIG

انگلیسی

)(هر دو عنبیه

 کاربر10.000
–

RAM: –

CPU: iMX6 Corlex A9 /Quad-Core
ARM / with Linux Yocto / VI.8os

Wifi

تشخیص عنبیه
()تهیه دانگل به صورت جداگانه

TCP/IP, RS-485/ 232, Wiegand In/
Out, Relay, Wi-Fi, USB, Micro USB

CE mark, FCC,IEC, 62471 eye safety,
RoHS standards.Iris, recognition

meets, ISO 19794-6 2011standard

صفحه نمایش
ابعاد
ثبت کاربر

ثبت تردد

سختافزار

ویژگیهای خاص

رابطهای کاربری

گواهینامهها

Ghadir Design & Processing Co.

Ghadir Design & Processing Co.

X Pass D2
کارت

125kHz EM, 13.56MHz MIFARE,

MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa,
NFC, BLE

–

48×144.7×27mm

–

–

BioEntry N2

کارت/اثرانگشت

125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz

MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/

EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC &
2.4GHz BLE

 رنگیLCD 1.77"
انگلیسی

58×190×44mm (Bottom) /
34mm (Top)

10.000 (1:1) - 10.000 (1:N)
1.000.000

RAM: 64MB / Flash: 4GB
CPU: 1.2GHz

BioEntry R2

کارت/اثرانگشت

125kHz EM & 13.56MHz MIFARE,

MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa,
NFC

EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, iCLASS
SEOS, NFC

125KHz HID Prox, 125KHz EM,

125KHz EM, 13.56MHz

DESFire, iCLASS(SE)

DesFire EV1/Felica/NFC

13.56MHz, MIFARE, FeliCa, NFC,

Mifare/DesFire/

–

 رنگیLCD 2"

50×164×37.5mm

50×164×37.5mm

43.5×150×172mm

44×201×71mm

10.000 (1:1) - 10.000 (1:N)

500.000 (1:1) - 100.000 (1:N)

500.000 (1:1) - 100.000 (1:N)

–

–

CoreStation

RS-485,Wiegand , TTL

,Ethernet, RS-485, Wiegand
TTL, Relay

RS-485

CE, FCC, KC, RoHS,

CE, FCC, KC, RoHS,

CE, FCC, KC, RoHS,

www. ghad i rc o. net

MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/

BioStation L2

کد/کارت/اثرانگشت

–

IP67

REACH, WEEE

125KHz EM, HID Prox & 13.56MHz

BioEntry W2

کارت/اثرانگشت

–

CoreStation

REACH, WEEE, SIG

BioEntry P2

کارت/اثرانگشت

REACH, WEEE, SIG

1.000.000

RAM: 64MB / Flash: 2GB
CPU: 1.0GHz

–

Ethernet, RS-485, Wiegand,
TTL, Relay

CE, FCC, KC, RoHS,
REACH, WEEE, SIG

1.000.000

RAM: 256MB / Flash: 2GB

CPU: 1.2GHz / Quad-Core
تشخیص بافت زنده

IK08  وIP67 استاندارد

1.000.000

RAM: 256MB / Flash: 2GB

CPU: 1.2GHz / Quad-Core

تشخیص بافت زنده

RS-485-1ch Host  یاSlave,

TCP/IP, RS-485, RS232, Wiegand,

PoE (IEEE802.3af)

Relay, 2x Input

2x TTL/Wiegand, Relay,

CE, FCC, KC, RoHS,
REACH, WEEE

)1ch IN OR OUT( اختیاری

CE, FCC, KC, RoHS,
REACH, WEE

Facial Recognition System

Ghadir Design & Processing Co.

Ghadir Design & Processing Co.

Biometric Verification

تشخیصهویت

بیـومتـریـک

از آنجــا کــه تشــخیص هویــت و حفــظ امنیــت اطالعــات خصوصــى کاربــران همواره
در دنیــاى ارتباطــات الکترونیکــى از اهمیــت بســزایى برخــوردار بــوده اســت ،یکــى

از راهکارهــاى موثــر کــه امــروزه بــا اســتقبال چشــم گیــرى مواجــه گردیــده اســت،
اســتفاده از روشهــاى بیومتریکــى مىباشــد .تشــخیص هویــت بیومتریــک روش

تشــخیص اشــخاص بــا اســتفاده از خصوصیــات فیزیکــى یــا رفتــارى منحصــر بــه
فــرد آنهــا اســت .از بیــن مولفههــاى بیومتریــک ،اثرانگشــت بنــا بــه دالیلــى نظیــر

امنیــت ،دقــت بــاال ،مقــرون بــه صرفــه بــودن ،وجــود اســتانداردهاى بیــن المللــى

و امــکان عملیاتــى شــدن در ســطوح گســترده در کانــون توجــه ســازمانهاى
مختلــف در جهــان قــرار گرفتــه اســت.

مزایاى بهرهگیرى از

سیستمهای بیومتریکى
•
•جلوگیرى از افشا و فراموشى رمز عبور
•حصــول اطمینــان از حضــور فیزیکــى کاربــر در زمــان تعییــن
عدم نیاز به همراه داشتن مدارك شناسایى

هویــت (مــورد اســتفاده در احــراز هویــت پرســنل در بانکهــا
جهــت ورود بــه ســامانههاى مالــى)

همچنیــن الزم بذکــر اســت کــه اســکنرهاى اثرانگشــت بــه دو دســتهى
کلــى تقســیم میگردنــد:

•
•

( Enrollment Scannersاسکنرهاى ثبت نامى و نمونهگیرى)

( Authentication Scannersاسکنرهاى شناسایى)
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نگاهى گذرا به

پروژههاى بیـومتریـک

IR

•
•
•سازمان ثبت احوال کل کشور ،شرکت پست جمهورى اسالمى و دفاتر پیشخوان دولت (بیش
بانک پاسارگاد  -بیش از  6000دستگاه اسکنر اثرانگشت BioMini
بانک سینا  300 -دستگاه اسکنر Biomini

از  4500دستگاه )RealScan- G10

•
•
•دفاتر پلیس  10 +کشور (در حدود  200دستگاه اسکنر )RealScan G1

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور (در حدود  6500دستگاه  Biomini Slimو )Biomini Combo
دفاتر ازدواج و طالق (در حدود  2000دستگاه  Biomini Slimو )Biomini Combo

Ghadir Design & Processing Co.

We Strive to
Let's Design a Better Future

GHADIR
BIOMETRIC

PROJECT

اسکنرهای بیومتریک
Biometric Scanners

Ghadir Design & Processing Co.

اسکنرهای پیشرفتهی اثرانگشت
اسکنرهای ثبت نام و نمونهگیری
()EnrollmentScanners

RealScan G10

RealScan G10

•
•
•داراى گواهینامه تاییدیه  FBIآمریکا
•داراى پلیت اخذ اثرانگشت بسیار بزرگ
اسکنر پیشرفته  10انگشتى

ضد رطوبت و ضد گردوغبار

Ghadir Design & Processing Co.

RealPass V

RealPass V

•
•صفحه اسکن تمام نوری
•تکنولــوژی خوانــدن پاســپورت بــه صــورت تــک
اسکنر فوق پیشرفته پاسپورت خوان

مرحلــهای

•

تصویر برداری با پوشش UV, IR, MRZ

RealScan F

RealScan F

•
•داراى بزرگترین پلیت اخذ اثرانگشت
•قابلیــت اســکن تمــام انگشــتان ،کــف دســت و لبــه
اسکنر پیشرفته کف دست

انگشــتان

•

ضد ضربه ،ضد خط و خش

Ghadir Design & Processing Co.

اسکنرهای پیشرفتهی اثرانگشت
اسکنرهای ثبت نام و نمونهگیری
()EnrollmentScanners

RealScan G1

RealScan D

RealScan D

•
•
داراى تکنولوژى اسکن اثرانگشت به صورت دورانى
•
داراى پلیت اخذ اثرانگشت بسیار بزرگ
•
قابلیت اسکن دو انگشت به صورت همزمان

داراى گواهینامه تاییدیه  FBIآمریکا

RealScan G1

•
•قابلیت استفاده در پروژههاى نظامى
•قابلیت ثبت اثرانگشت به صورت تخت و دورانى
•داراى گواهینامه  IP54و تاییدیه  FBI PIVآمریکا
•طراحى باریک و فشرده
•ضد رطوبت و ضد گرد و غبار
•داراى تکنولوژى تشخیص ( )LFDبافت زنده
اسکنر تک انگشتى

Biomini Combo

Biomini Combo

•
•دارای تکنولوژی تشخیص بافت زنده ()LFD
•قابلیت فشردهسازی تصاویر با حفظ کیفیت
•دارای باالترین رتبه در آزمون  NIST & MINEXو FVC
قابلیت پشتیبانی از تمامی سیستم عاملها

www. ghad i rc o. net

اسکنرهای پیشرفتهی اثرانگشت
اسکنرهای شناسایی
()Authentication Scanners

Biomini Slim 2

Biomini Slim 2

•
•

باریکترین سنسور نوری  FAP20در دنیا

ایجــاد انعطافپذیــری فیزیکــی بیشــتر بــرای توســعه
دهنــدگان باکاهــش انــدازه دســتگاه

•
•

قابلیــت جدیــد و پیشــرفته در تشــخیص بافــت زنــده
از طریــق تجزیــه و تحلیــل و طبقهبنــدی الگوهــای
تصویــر

دارای سنسور نوری با کیفیت 500dpi

Ghadir Design & Processing Co.

Biomini Plus 2

Biomini Plus 2

•
•امکان اتصال همزمان به چند دستگاه
•تشخیص اثرانگشت به صورت خودکار
•طراحی شده جهت راهکارهایی با سطوح امنیتی باال
•دارای تکنولـ�وژی تشـ�خیص تنـ�وع امـ�واج نـ�وری ()MDR
قابلیت تشخیص اثرانگشت زنده

بــرای اخــذ بــا کیفیتتریــن تصویــر زیــر نــور مســتقیم
خورشـ�ید تـ�ا Lx 100.000

Biomini

Biomini

•

باالتریــن کیفیــت اســکن و بهتریــن الگوریتــم ســاختاری
در جهــان

•
•

باالترین رتبه کیفیت در  NIST & MINEXو FVC
ســرعت تطبیــق اثرانگشــت بســیار بــاال ( 100.000در
ثانیــه)

Ghadir Design & Processing Co.

BMT-20
Dual Iris Scanner

اسکنر عنبیه پورتابل
اســکنر دوگانــه عنبیــه قابــل حمــل بــا قابلیــت ثبــت هــر دو عنبیــه بــه صــورت همزمــان
بــا جدیدتریــن الگوریتمهــای امنیتــی

ویژگیها
•

کیفیــت تصویــر اخــذ شــده توســط ایــن دســتگاه بــه تاییــد
ســازمان اســتاندارد  ISOرســیده اســت.

•
•
•دارای پردازنــده بســیار قدرتمنــد  4هســتهای کــه کمتــر از  1ثانیــه
دارای یک حســگر اختصاصی برای ثبت هم زمان اثر هر دو چشــم
بدون نیاز به منبع تغذیه جداگانه

•

تصویــر عنبیــه را ثبــت میکنــد.

قابــل اســتفاده بــرای تمامــی افــراد ،حتــی کــودکان زیــر  5ســال و
فاصلــه دو چشــم کمتــر از  4ســانتی متــر

•
•دارای گواهی نامه ip64
•دارای دمای عملکرد  0~50درجه سانتی گراد
•قابلیت کارکرد با ویندوز  7به باال
دارای تکنولوژی Motion Detection

Different views of the BMT20-
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اسکنرها در یک نگاه
RealScan Specifications

نام دستگاه

انواع اثرانگشت

RealScan G10
•تک انگشت به صورت دورانی
•تک انگشت به صورت تخت
•اخذ چهار انگشت
•دو انگشت شصت

وضوح

RealPass V

•پاسپورت خوان

RealScan F
•تک انگشت به صورت دورانی
•تک انگشت به صورت تخت
•اخذ چهار انگشت
•اخذ اثر کف دست

RealScan D

•تک انگشت به صورت دورانی
•تک انگشت به صورت تخت
•دو انگشت به صورت تخت

RealScan G1

•تک انگشت به صورت تخت

500dpi

400dpi

500 dpi

500 dpi

500 dpi

اندازه پلیت

89mm × 80mm

127mm × 90mm

132mm × 132mm

48mm × 48mm

27.4mm × 28mm

اندازه تصویر

اثرانگشت دورانی38mm × 41mm :
چهار انگشت تخت81mm × 76mm :

–

اثرانگشت دورانی38mm × 41mm :
اثر کف دست129mm × 129mm :

46mm × 46mm

25.4mm × 25.4mm

FBI IAFIS Appendix F

ISO 14443 type

FBI IAFIS Appendix F

FBI IAFIS Appendix F

FBI PIV

استانداردهای کیفیت تصویر
دمای عملکرد

0°c ~ 50°c

رطوبت عملکرد

%10 - %90

رابط کاربری

USB 2.0

سیستم عامل

Windows 8, 7, Vista, XP, Linux

گواهینامهها

FBI IAFIS Appendix FCE, FCC,
UL, KCC, WHQL

Ghadir Design & Processing Co.

Euro CE

FBI IAFIS Appendix F
CE, FCC, UL, KCC, WHQL

FBI IAFIS Appendix F
CE, FCC, UL, KCC, WHQL

FBI PIV, CE, FCC, KCC, WHQL

Ghadir Design & Processing Co.

مقایسه سنسورها

Authentication Scanner Specifications

Biomini

Biomini Plus 2

Biomini Combo

Biomini Slim 2

–

نام دستگاه
تشخیص بافت زنده
نوع سنسور

نوری

وضوح

500 dpi
16 × 18

16.0 × 19.0

18.0 × 25.4

16.5 × 21.0

اندازه پلیت

14.6 × 16.2 16.2 ×

16.0 × 18.0

16.2 × 24.3

15.24 × 20.32

اندازه سنسور

288 × 320

315 × 354

320 × 480

300 × 400

اندازه تصویر

ANSI-378 / ISO 19794-2 /

FBI PIV / FBI
Mobile ID FAP10

FBI PIV / FBI
Mobile ID FAP20

FBI PIV / FBI
Mobile ID FAP20

ISO 19794-4

)(سطح سنسور

دمای عملکرد
رطوبت عملکرد

%10 - %90
 سرعت باالUSB 2.0

رابط کاربری

XP, 7, 8, 10 / (32Bit-64Bit)

Windows
Linux

Ubuntu, Debian, Fedora, Centos / (32Bit-64Bit)

CE, FCC, KC, UL/CB, WHQL

سختافزار

نرمافزار

Android

 و باالتر4.1
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استانداردهای کیفیت تصویر
استاندارد

IP 65

-10°c ~ 50°c

CE, FCC, KC, WHQL

سنسور

CE, FCC, KC, UL/CB, WHQL

CE, FCC, KC, UL/CB, WHQL

گواهینامهها

گیتهای کنترل تردد
Access Control Gate

Aktuel
Access Control Gate

Ghadir Design & Processing Co.
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گیتهای کنترل تردد

Access Control Gate

TURNIKE-TURNSTILE

AKT-28-A

AKT-28-A

•
•بدنه اصلی دستگاه داری فوالد ضد زنگ با گرید 304
•وزن دستگاه  38کیلوگرم
•دمای عملکرد -20°c + 68°c
•قابلیت چرخش  120درجه
•استاندارد  ISO 9001و  CEاتحادیه اروپا

ابعادWidth: 280mm / Length : 420mm / Height: 1050mm :

AKT-29

AKT-29

AKT-50-A

AKT-50-A

•
•بدنه اصلی دستگاه داری فوالد ضد زنگ با گرید 304
•وزن دستگاه  44کیلوگرم
•دمای عملکرد -20°c + 68°c
•قابلیت چرخش  120درجه
•استاندارد  ISO 9001و  CEاتحادیه اروپا
•منبع تغذیه 24V DC / 115-240 V.50/60 AC

ابعادWidth: 250mm / Length : 820mm / Height: 1050mm :

Hz

•
•بدنه اصلی دستگاه داری فوالد ضد زنگ با گرید 304
•وزن دستگاه  38کیلوگرم
•دمای عملکرد -20°c + 68°c
•قابلیت چرخش  120درجه
•استاندارد  ISO 9001و  CEاتحادیه اروپا

ابعادWidth: 420mm / Length : 450mm / Height: 1050mm :
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SWG-15 & SWG-28
Access Control Gate

گیتهای کنترل تردد
گیتهــای کنتــرل تــردد  SWG-15و  SWG-28بدلیــل نــوع طراحــی و قابلیــت قــرار

1050

گیــری نشــانهای پلکســی ،قابــل اســتفاده در بســیاری از اماکــن عمومــی ماننــد

260

900

مراکــز خریــد ،فروشــگاههای بــزرگ و  ...میباشــد.

150

310
1050

580
SWG-15

MOTORIZED VIP TURNSTILE

ویژگیهای بدنه اصلی
•
•

ضخامت  1.5میلیمتر استیل ضد زنگ با گرید 304
همــه قســمتها الکتــرو گالوانیــزه هســتند و در برابــر زنــگ

•
•

زدگــی (خوردگــی) مقــاوم هســتند.

1165
450

قسمت الکترونیکی امنیتی
امنیــت الکتریکــی و مکانیکــی بــرای همــه سیســتمها فراهــم

میشــود.

•
•

280

وزن  24کیلوگرم

قابلیت چرخش  90درجه

885

280

532
532

230
SWG-28

MOTORIZED VIP TURNSTILE

Ghadir Design & Processing Co.
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HG-100
Access Control Gate

گیت کنترل تردد
گیــت کنتــرل تــردد  HG-100بدلیــل برخــورداری بدنــه بــا جنــس فــوالد ضدزنــگ،

مناســب بــرای محیطهــای داخلــی و فضاهــای بــاز میباشــد .همچنیــن بــا

قابلیــت برگشــت ناپذیــری و عــدم عبــور پشــت ســرهم ،ضریــب امنتــی را نیــز
افزایــش داده اســت.

ویژگیهای بدنه اصلی
•
•
•بدنــه داخلــی بــا ورقــه فلــزی تقویــت شــده و مقاومــت آن

HG-100

 1.5میلیمتر ضخامت مقاوم و بادوام با گرید 304

250

پوشش فوالد ضد زنگ ،شیشهای ،جایگزین پلکسی گالس
افزایــش یافتــه اســت.

•

300

1000

250

1000

کاورهــای جانبــی بــرای دریافــت آســان اطالعــات قابــل جابــه

•
•

جایــی هســتند و بــرای حفاظــت سنســورها از پوشــش 3
میلیمتــری پلکســی گالس اســتفاده میشــود.

همــهی دیگــر قســمتها بــرای جلوگیــری از ضربــه الکتــرو

1000

1000

300

گالوانیــزه شــدهاند.

کنتــرل موتــور شــروع و توقــف توســط سیســتمهای کنتــرل PLC

•

حفــظ میشــود.

دارای گواهینامههای  CEو ISO 9001
www. ghad i rc o. net

AKT-100-S Full
Access Control Gate

گیت کنترل تردد
گیــت کنتــرل تــردد ســر یهای تمــام قــد و نیمــه قــد ،محصوالتــی قدرتمنــد هســتند

کــه ضمــن امــکان بکارگیــری در فضــای داخلــی و بیرونــی ،ســطح باالیــی از امنیــت بــرای

کنتــرل تــردد افــراد را بــه ارمغــان م ـیآورد.

1300

ســاختار قفــس گونــه و جنــس فــوالدی بدنــهی آن ،منجــر بــه افزایــش اســتحکام و

مقاومــت ایــن محصــول در برابــر ازدحــام جمعیــت میگــردد.

2200

ویژگیهای بدنه اصلی
•
•
•با کنترل چرخش ،بازوها میتوانند در  90درجه قرار بگیرند.
•همــه قســمتها الکتــرو گالوانیــزه هســتند و در برابــر زنــگ

1350

1350

ضخامت  1.5میلیمتر استیل ضد زنگ با گرید 304

امکان نصب بازوها بصورت یک بهیک

زدگــی (خوردگــی) مقــاوم هســتند.

AKT-100-S

)Full Height Turnstile (Stainless Stell

550
1300

2200

•
•مصرف برق  30وات
وزن  274کیلوگرم

635

Ghadir Design & Processing Co.

کارت پرینتـر
Card Printers

Ghadir Design & Processing Co.

Pointman Novia
Card Printer

پرینتر کارت PVC
کارت پرینتــر  Noviaدارای طراحــی کوچــک و کــم حجــم اســت کــه دارای دو مخــزن
کارت و نرمافــزار تلفــن همــراه میباشــد.

ویژگیها
•
•

قابلیت چاپ تک رو و دو رو کارت
چــاپ انــواع کارتهــای  PVCهوشــمند ،بــدون تمــاس و

کارتهــای بــا قابلیــت کدگــذاری

•
•
•وزن  4500گرم
• 128مگابایت رم
•دقت چاپ  300dpiو  16میلیون رنگ

دارای قفل سختافزاری برای امنیت بیشتر

دارای  Wifiو نرمافزار موبایل برای دسترسی راحت

Ghadir Design & Processing Co.

•
•پشتیبانی از سیستم عاملهای Windows Vista, 7, 8, 10, Windows
اتصال از طریق پورت Ethernet، RS-232، USB

Server 2003/2008

سرعت چاپ:

•
•
•دو رو رنگی =  95عدد در ساعت
•مونو کروم =  800عدد در ساعت

تک رو تمام رنگی =  180تا  200عدد در ساعت

دو رو تک رنگ =  140عدد در ساعت

Ghadir Design & Processing Co.

Pointman TP-9200
Card Printer

پرینتر کارت
چاپگــر کارت  PVCمــدل  TP-9200بــا کیفیــت بــاال همــراه بــا تطبیــق پذیــری و

ســرعت عملکــرد بــاال کــه ایــن دســتگاه را بهیــک گزینــه ایــدهآل تبدیــل مینمایــد.

ویژگیها
•
•چــاپ انــواع کارتهــای  PVCهوشــمند ،بــدون تمــاس و
قابلیت چاپ تک رو و دو رو کارت

کارتهــای بــا قابلیــت کدگــذاری

•
• 128مگابایت رم
•دقت چاپ  300dpiو  16میلیون رنگ
•اتصال از طریق پورت Ethernet، RS-232، USB
وزن  5500گرم

•

پشــتیبانی از سیســتم عاملهــای Windows XP, Vista, 7, 8,

Windows Server 2003/2008

•

مخزن کارت با ظرفیت  70عدد

سرعت چاپ:

•
•
•مونو کروم =  700عدد در ساعت

تک رو تمام رنگی =  150عدد در ساعت
دو رو رنگی =  100عدد در ساعت

www. ghad i rc o. net

)Kiosk Card Printer(NTPK series
Card Printer

پرینتر کارت PVC
چاپگــر کارت  PVCمــدل  Kiosk Card Printerبــا کیفیــت و ســرعت بــاال میباشــد.

ایــن دســتگاه مدلهــای مختلفــی دارد و ابعــاد ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه مــدل
آن متغیــر میباشــد .لیســت انــواع مدلهــا و ابعــاد آنهــا:

451.02 (L) x 284 (H) x 175.1 (W) / 150 pcs
451.02 (L) x 394 (H) x 175.1 (W) / 300 pcs
451.02 (L) x 546 (H) x 175.1 (W) / 500 pcs
615.9 (L) x 309 (H) x 185.25 (W) / 150 pcs
615.9 (L) x 423 (H) x 185.25 (W) / 300 pcs
615.9 (L) x 575 (H) x 185.25 (W) / 500 pcs

1 Fixed tray
&
Bezel
Dimensions
2 Vertical tray
&
Bezel

ویژگیها
•
•چــاپ انــواع کارتهــای  PVCهوشــمند ،بــدون تمــاس و

•

•
• 128مگابایت رم
•دقت چاپ  300dpiو  16میلیون رنگ
•اتصال از طریق پورت Ethernet، USB

•
•دمای کارکرد  5تا  40درجه سانتی گراد
•قابلیت کارکرد با کارتهای Mifare, Desfire, NFC, Felica
• YMCKO Ribbonتا  250عدد چاپ برای هر کارت

قابلیت چاپ تک رو و دو رو کارت

کارتهــای بــا قابلیــت کدگــذاری

وزن  5500گرم

Ghadir Design & Processing Co.

پشــتیبانی از سیســتم عاملهــای Windows XP, Vista, 7, 8,

Windows Server 2003/2008

مخزن ورودی کارت 150 :عددی 300 ،عددی و  500عددی

سرعت چاپ:

•
•دو رو رنگی =  95عدد در ساعت
•مونو کروم (تک رنگ) =  500عدد در ساعت
تک رو رنگی =  180تا  200عدد در ساعت

گواهینامهها
Certificates

گواهینامه شورای عالی انفورماتیک

گواهینامه سازگاری اتصال توسان

گواهینامه نمایندگی انحصاری سوپریما

www. ghad i rc o. net

برخی از مشتـریان مـا

Ghadir Design & Processing Co.

Ghadir Design & Processing Co.

Some of Our Customers

www. ghad i rc o. net

Time Attendance, Access Control, Biometric
Ghadir Design & Processing Co.
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