کمد هوشمند

)(Smart Locker

مبتنی بر فناوری RFID

مناسب براي

مجموعههاي تفريحي ،ورزشي ،اقامتي و رفاهي

کمذ ًَضمىذ ساَکاسی مثتىی تش فىايسی RFIDمیتاضذ کٍ تا امکان رخیشٌ ،دسیافت ي اساتاا اعاػتار دس صمتاوی کًتتاٌ ،ااتییت
مذیشی ي کىتشا کمذَای یک مجمًػٍ سا فشاَم میومایذ .ایه ایستم ااتیی اتصاا تٍ کییٍ کاسر خًانَای مًجًد سا داسا تًدٌ ي
تتا اتایش ایستتتمَتای کىتشیتی ماوىتتذ ایستتم تتتشدد ي ديستتیه مذاستستتٍ اتتاص اس متیتاضتتذ .اجتضاص ا تیی ایتته ایستتم ،ا ت
ایکتشيمغىاعیسی ،داتثىذ یا کاسر مجُض تٍ تگ ،تگخًان  RFIDي کىتشیشَای مختیف محیی ي مشکضی میتاضذ.
ضایان رکش اا کٍ ایه ا داسای امىی تسیاس تاال ي غیشاات و ًر تًدٌ ي اات وصة تشيی کییٍ دسبَای چًتی فیضی ي ضیطتٍای
تذين ویاص تٍ داتگیشٌ سا داسد.
ضشک آتاوگان تا تًجٍ تٍ ویاص تٍ مجمًػٍَای مختیف 2 ،ساَکاس مجضا دس وظش شفتٍ اا :
 -1ساَکاس ( Offlineتذين ویاص تٍ کامپیًتش)
 -2ساَکاس ( Onlineتا ااتیی استثاط تٍ کامپیًتش ي ضثکٍ جُ دسیاف ي اسااا اعاػار)

راهکار AOFSL-PG
تجُیضار َش کمذ :ا

ایکتشيمغىاعیسی اات وصة تش سيی اوًاع کمذَا

یک ػذد داتثىذ (کاسر) مثتىی تش RFID

ااتیی وصة تش سيی کییٍ دسبَای چًتی ،فیضی ي ضیطٍای تذين ویاص تٍ
داتگیشٌ
یک داتثىذ تشای تاص کشدن تمامی کمذَا )(Mother Key

امکان تؼشیف یک یا چىذ داتثىذ تشای َش ا

کمذ

ااتیی اات ادٌ تذين ویاص تٍ کامپیًتش
امىی تسیاس تاال ي غیشاات و ًر
حزف داتثىذ م قًدی اص حافظٍ ا

کمذ ي تؼشیف داتثىذ جذیذ

عشاحی صیثا ،کم حجم ي کاستشدی (تىًع سوگ)
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راهکار AONSL-PS

راهکار AONSL-PN

راهکار AONSL-PD

کاستخًان 2 :ػذد

کاستخًان 6 :ػذد

کاستخًان 11 :ػذد

کمذَای تح پًضص 15 :کمذ

کمذَای تح پًضص 125 :کمذ

کمذَای تح پًضص 115 :کمذ

داتثىذَا 15 :ػذد

داتثىذَا 125 :ػذد

داتثىذَا 115 :ػذد

(تٍ َمشاٌ  3داتثىذ اضافٍ)

(تٍ َمشاٌ  6داتثىذ اضافٍ)

(تٍ َمشاٌ  3داتثىذ اضافٍ)

کىتشیش مشکضی

کىتشیش مشکضی

کىتشیش مشکضی

ماطيا استثاط تا ضثکٍ ي کامپیًتش

ماطيا استثاط تا ضثکٍ ي کامپیًتش

ماطيا استثاط تا ضثکٍ ي کامپیًتش

مثتىی تش ضثکٍ )(Online

ااتیی استثاط تا کامپیًتش جُ دسیاف ي اسااا اعاػار

مذیشی کییٍ ا َای مجمًػٍ تا یک کامپیًتش ي اپشاتًس

امکان تاص ومًدن دسب َش کمذ تًاط کامپیًتش (اپشاتًس)

امىی تسیاس تاال ي غیشاات و ًر

ااتیی ا ضذن تمامی کمذَا تٍ ًسر اتًماتیک

امکان ثث صمان تشدد دس حافظٍ ا َا ي ایستم ( )Logامکان ایجاد تقًیم جُ ثث صمانَای مجاص تشای تشدد افشاد
امکان مطاَذٌ َمضمان تشددَا

امکان تُیٍ َش وًع ضاسش مذیشیتی ي آماسی

وشمافضاس تح يیىذيص تا ااتیی کىتشا تح يب

ایستم َطذاسدَىذٌ خًدکاس تشای چىذیه تاس تاش وامًفق

اػام آالسم تش سيی کامپیًتش دس ًسر تاصضذن غیشمجاص

ااتیی اسااا  SMSدس مًااغ اضطشاسی تؼشیف ضذٌ

ااتیی اتصاا تٍ ایستم  BMSضشک آتاوگان

ااتیی اات ادٌ اص تشق پطتیثان  UPSدس حای اطغ تشق

استفاده از دستبند برای هرگونه عمليات مالی مانند خريد از بوفه
امکان استفاده از ساير خدمات مجموعه با تعريف دسترسی
طراحی زيبا ،کم حجم و کاربردی

مىااة تشای :اماکه خصً ی

مىااة تشای :اماکه ػمًمی

مىااة تشای :اماکه پشاکىذٌ
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