
AUTONÓMNE RIEŠENIE PRE
SKENOVANIA QR COVID PASS-OV

COVIDPASS TSS READER
Prinášame Vám riešenie pre samoobslužné skenovanie 
Greenpass-ov / digitálnych COVID pass-ov. 
Nezáleží na tom či ide o reštauráciu, priemyselný podnik 
alebo iný druh prevádzky. Naše riešenie nemá problém 
sa prispôsobiť akémukoľvek počtu alebo druhu vchodov.
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AKO TO FUNGUJE

Možnosť pripojenia externého monitoru/obrazovky 
pre zobrazenie inštrukcií vstupujucemu alebo pre zobrazenie 
aplikácie kde sa zobrazujú aktuálne statusy z čítačiek pri použití 
na viacerých vchodoch.

QR čítačka ma relé výstup pre zopnutie akustickej alebo 
svetelnej  signalizácie, otvorenie dverí/turniketu alebo iné.



Autonómne riešenie pre výrobné 
alebo priemyselné podniky s kontrolovanými vstupmi
▪   Počítač s nainštalovaným QR GP softvérom.

▪   K počítaču pripojené QR čítačky kódov Entry E QR R4 čítačka
     QR a bar kódov s tabletmi.

▪   Napojenie na tablet, kde sa zobrazia inštrukcie vstupujúcemu : 
     „Naskenujte QR kód“, „Vstup OK“, „Vstup zamietnutý“ podľa výsledku 
     naskenovaného kódu).

    |      www.tssgroup.sk
Oskenujte mobilom QR kód 
pre zhliadnutie www.tssgroup.sk

PRÍKLADY POUŽITIA

Autonómne riešenie pre reštaurácie 
alebo obchody s otvoreným vchodom
▪   Počítač s nainštalovaným QR GP softvérom, pripojená obrazovka 
      / monitor podľa užívateľskej potreby pre zobrazenie inštrukcií 
      vstupujúcemu („Naskenujte QR kód“, „Vstup OK“, „Vstup zamietnutý“).

▪   K počítaču pripojené QR čítačky kódov Entry E QR R4 čítačka QR a bar kódov.

Riešenie s kontrolným pracovníkom pre výrobné alebo 
priemyselné podniky s viacerými nekontrolovanými vstupmi

▪   Počítač s nainštalovaným QR GP softvérom, pripojený na monitor podľa 
      užívateľskej potreby – pre kontrolného pracovníka.

▪   V prípade potreby viacerých otvorených vchodov – pri každom umiestnená 
      čítačka QR kódov.

▪   Povolenie / Zamietnutie vstupu prostredníctvom spínania relé a spustenia 
      zvukového alebo svetelného alarmu (možnosť pripojenia svetelného majáku 
      alebo poplašného signalizačného hlásiča).
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pre viac informácií.

Autonómne riešenie pre jeden vstup 

▪   bezkontaktný prístupový terminál       
     Dahua ASI7213X-V1
▪   IP prístupová jednotka s biometrickým   
     snímačom tváre
▪   snímanie a validácia EU COVID PASS
▪   RFID MIFARE 13,56 MHz  
▪   kapacita 100 000 tvárí, 100 000 kariet, 
     300 000 udalostí, 50 administrátorov
▪   pre interiérové použitie
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Autonomní řešení pro jeden vstup

▪  bezkontaktní přístupový terminál   
    Dahua ASI7213X-V1
▪  IP přístupová jednotka s biometrickým                
    snímáním obličeje
▪  čtení a validace QR EU COVID PASŮ
▪  RFID MIFARE 13,56 MHz
▪  kapacita 100.000 tváří, 100.000 karet,
    300.000 událostí, 50 administrátorů
▪  pro interiérové použití

Test falošného QR kódu


