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PDKS-0805 CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 Konusuyla �lg�l� Avrupa B�rl�ğ� Yönergeler�n� ve CE Markalama Yönetmel�kler�n�
sağladığına da�r CE Belges� mevcut olmalıdır.

 0,5 san�yede res�m çekme ve hafızadan kayıt bulma özell�ğ�ne sah�p olmalıdır.

 G�r�ş-çıkış �ç�n ayrı ayrı toplam da �k� okuyucuya sah�p olmalıdır.

 Enerj� kes�lmes� durumunda kayded�lm�ş ver�ler� muhafaza edeb�lmel�d�r.

 Network bağlantısı olmadığında tanımlamalar ve res�ml� ya da res�ms�z hareket
kayıtlarını, enaz 16 G�gaByted�skte ya da hafızasında tutab�lmel�d�r. (Off-l�ne
çalışma kapas�tes�) Tekrar Merkez sunucu �le bağ kurulduğu anda otomat�k olarak
ver�ler� merkez sunucuya göndereb�lmel�d�r.

 LCD ekran üzer�nde Kabul, Red, Hazır yazılmalıdır. Tar�h-saat, gün ekran üzer�nde
görünmel�d�r. Hareket yapılınca yapanın �sm�, varsa o k�ş�ye a�t mesaj ekranda
çıkmalıdır. Sesl� olarak hareket şekl�n� söylemel�, hareket� yapan personel�n resm�n�
çekeb�lmel�d�r. Önceden kayıt ed�lm�ş, k�ş�ye a�t res�m �le hareket anında çek�len
res�m eşleşt�reb�lmel�d�r .

 Fonks�yon tuşları �le b�rl�kte rakam tuş takımı panel� mevcut olmalıdır. Personel
önceden tanımlanmış numarasını g�rerek geç�ş hareket� yapab�lmel�d�r. Bu durum
da kart okutmak �le ş�frel� g�r�ş arasında herhang� b�r fark olmamalıdır.

 Turn�ke, bar�yer ve kapı yönet�m� yapab�lmel�d�r.

 Gerekt�ğ�nde Turn�key� ç�ft yönlü yöneteb�lmek ve har�c� ışık, pano vs. yönetmek
�ç�n en az �k� adet kuru kontak çıkışı mevcut olmalıdır.

 Fonks�yon tuşu kullanarak G�r�ş-Çıkış okuyucularını, Nöbet G�r�ş-Çıkış hal�ne
dönüştürme olanağı mevcut olmalıdır. (Hastanelere Özel)

 Merkez� s�stem üzer�nden personel tanımlaması ve c�haz konf�gürasyonu
yapab�lmel�d�r.
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 Merkezi Sistem Sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekran üzerinde
gösterebilmelidir. ( Vardiyasına uygun olmayan hareketleri, hatalı hareketleri, giriş
yapmadan çıkış, arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız, vs.)

 Mükerrer geçişleri engellemek için (anti-passback), giriş yapmadan çıkış
yapmama = çıkış yapmadan giriş yapmama özelliği mevcut olmalıdır.

 Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan ethernet üzerinden haberleşebilmelidir.

 Duvara montaj veya Ayaklı Kiosk olarak montaj seçenekleri mevcut olmalıdır.
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