Giải pháp kiểm soát ra/vào & chấm công bằng

NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI
KHI CHẤM VÂN TAY
 Thay đổi nhiệt độ & độ ẩm ( nhiệt đới)

 Tay quá khô hoặc ướt
 Nguy cơ nhiểm khuẩn qua điểm tiếp xúc chung
 Phần quẹt vân tay bị mờ do bẩn

 Bề mặt vân tay bị che do bẩn
 Hình ảnh quét bị mờ (Blurred images)
 Thay đổi lực ấn (Change of pressure)

 Vân tay bị mờ (Latent fingerprints etc )
(Source: HiFACE & TIS INC Biometric Test Report 09/2019)

HIFACE - GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RA VÀO
& CHẤM CÔNG BẰNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

HIFACE - GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RA VÀO
& CHẤM CÔNG BẰNG NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT
Ra/Vào & Chấm Công


Phân loại người ra vào theo 4 nhóm (VIP, khách , nhân viên,

người lạ), thể hiện bằng màu sắc khác nhau.


Lưu thời gian vào ra kèm hình ảnh thực tế tại thời điểm đó



Cung cấp dữ liệu cho phần mềm HRM phục vụ chấm công.



Truy suất, tra cứu và phân tích dữ liệu vào ra trên giao diện

báo cáo dashboard thông minh

Chào mừng khách VIP


Hỗ trợ hiển thị màn hình LCD TV



Thiết kế tùy biến theo nhận dạng thương hiệu của công ty



Thay đổi thông điệp chào mừng cho từng khách VIP

HIFACE LITE - TÍNH NĂNG NỔI BẬT
1

Khả năng quản lý tới 20.000 khuôn mặt

2

Hỗ trợ nhiều điểm vào ra trên cơ sở dữ liệu khuôn mặt và thông tin định danh dùng chung

3

Nạp dữ liệu mới thuận tiện, nhanh chóng

4

Tốc độ nhận dạng nhanh: <1s

5

Độ chính xác cao: > 99%

6

Nhận dạng đồng thời nhiều khuôn mặt (3-5) trên một khung hình

7

Khả năng nhận dạng khuôn mặt bị che một phần (đội mũ, đeo kính màu, khẩu trang,…)

8

Khả năng nhận dạng trong điều kiện ánh sáng yếu
Chống giả mạo bằng ảnh chân dung ( Liveness Detection)

HIFACE LITE CMS - TÍNH NĂNG
Nhận diện




Kiểm soát truy cập

Chào mừng/
Đón khách
• Thiết bị đầu cuối di

cổng nhận diện khuôn

động cho đăng ký

mặt

khách

Nền tảng nhận dạng
khuôn mặt lớn và tốt
nhất

• Đón khách VIP
• Nhắc nhở khách đến

Chấm công
•
•
•
•

Nhận diện khuôn mặt
Thống kê ra vào

Cấp độ chuẩn an ninh
sinh trắc học chuẩn
tài chính



Chế độ chụp nhanh,
chính xác, và tế nhị

• Nhận ra Người lạ
• Báo động lạ trong hệ

Quản lý ra vào

thống , hỗ trợ cảnh

Tránh gian lận chấm

báo trên ứng dụng

công

• Xuất File Excel Báo
cáo



Cảnh báo
Người lạ

• Lưu trữ hình ảnh
người lạ

Tùy biến LOGO
(dịch vụ)

• Tùy biến hiệu chuẩn
cho LOGO công ty
trên hệ thống

• Đơn giản hóa quá
trình triển khai

HIFACE LITE – KIẾN TRÚC VÀ CẤU HÌNH GIẢI PHÁP
GÓI GIẢI PHÁP TỐI THIỂU
Gói Kiểm soát truy cập HiFACE đóng gói, không tùy chỉnh:
(Cho một luồng vào ra: Cổng/Cửa)

•

Phần mềm hiển thị màn hình (đã bao gồm)

•

Phần mềm quản lý – CMS (đã bao gồm)

•

Phần máy chủ tính toán & Bộ xử lý nhận dạng
khuôn mặt (đã bao gồm )

•

HiFACE PAD (đã bao gồm)

•

Hộp TV box

•

Công tắc điện tử cho cửa / cổng tự động

•

Màn hình TV LCD và Cổng internet

HIFACE – LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM
Mô hình giải pháp đóng gói, triển khai nhanh (min 2 d),
Khả năng lưu trữ và bảo mật cao
Tùy biến LOGO công ty
Đánh giá hiệu suất lao động hiệu quả
Tăng tính trải nghiệm của khách hàng

Tối ưu chi phí 20% so với các hệ thống ACM

HIFACE LITE – BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ - DASHBOARD
(Hỗ trợ đa ngôn ngữ)

HIFACE LITE - QUẢN LÝ NHÂN SỰ (EMPLOYEE MANAGER)

HIFACE LITE – QUẢN LÝ VÀO/RA - ACCESS RECORD

HIFACE LITE – QUẢN LÝ NHÂN SỰ - ATTENDANCE MANAGER

HIFACE LITE – GIÁ THÀNH GIẢI PHÁP

 Giá thành được tính toán dựa trên kết quả

khảo sát nhu cầu, quy mô và mô hình triển khai
 Liên hệ demo sản phẩm để có thể nắm bắt đầy

đủ nhất về chất lượng và quy trình vận hành
của HiFace

DRM Software Reviews

