Tel: 038-029431-2, 081-5757-009

ซ ซ โซ
ใ

Professional & Enterprise

ตัวอย่ างใบผ่านเข้ า-ออก

หน้ าจอสวย ใช้ งานง่ าย

เทคโนโลยีที่รองรับการทางาน

อ่ านบัตร RFID ได้ สะดวก
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อะไรคือ SURE VMS ?

บอกลาความผิดพลาดการบันทึกข้อมูล และรายละเอียดของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อธุระ หมดยุคการจดบันทึกที่นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ไม่ได้
หยุดภาระจุกจิกต้องโอนถ่ายข้อมูลที่ยงุ่ ยาก ทลายข้อจากัดมากมายของเครื่ องแบบจุดเดียว ลืมปั ญหาจุกจิกมากมาย เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพ ให้เราดูแลท่านสิ ค่ะ
สนใจโปรแกรม สามารถติดต่อตัวแทนจาหน่ายใกล้บา้ นท่าน

-

-

แผนภาพการบันทึกข้ อมูล แลกบัตร สาหรับผู้ตดิ ต่ อ

โปรแกรมสาเร็ จรู ปใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีประสิ ทธิภาพสูง รองรับการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เสริ ม ได้หลากหลายตามความต้องการ
มาพร้อมกับการออกแบบที่เรี ยบง่าย สวยงาม ทันสมัย รองรับการทางานหลายประตูเข้า-ออก ผ่านการเชื่อมต่อเครื อข่ายเน็ตเวอร์ ภายในองค์กรที่ใช้อยู่
รายงานให้ทราบทันทีเมื่อมีผมู้ าติดต่อ พิมพ์ใบผ่าน ได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนบริ หารจัดการข้อมูลได้อย่างดีเยีย่ ม สามารถทางานร่ วมกับโปรแกรมบริ หาร
จัดการองค์กร ระดับเอ็นเตอร์ไพร์ รองรับการใช้งานได้อีกยาวไกล

อุปกรณ์ ทรี่ องรับ
SURE SUCCESS SOLUTION CO.,LTD.
Tel: 038-029431-2, 081-5757-009
E-mail : info@axsuccess.com
Website: http://www.axsuccess.com
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ความสามารถของโปรแกรม
รองรับการใช้งาน บริ ษทั โรงงาน โรงแรม คอนโดมิเนียม หมู่บา้ น คลังสิ นค้า และอื่น ๆ เมือเปลี่ยนโหมดให้เหมาะสมกับสถานที่
รองรับการใช้งานแบบ ผูม้ าติดต่อท่านเดียว หลายท่าน ลูกค้าวีไอพี ศึกษาดูงาน หมู่คณะ มีสิ่งของเข้าออก ส่ งสิ นค้า และอื่น ๆ
 บันทึกข้อมูล ชื่อบริ ษทั ชื่อ นามสกุล เลขที่บตั รประชาชน เลขที่บตั รใบขับขี่ ที่อยูต่ ามบัตร
 บันทึกข้อมูล ทะเบียนรถ ประเภทรถ ยีหอ้ รถ จังหวัดจดทะเบียนรถ แผนกที่ติดต่อ บุคคลที่ตอ้ งการติดต่อ เรื่ องที่ตอ้ งการติดต่อ
 บันทึกภาพบัตรประชาชน ผ่านกล้อง IPCAM/WEBCAM เพื่อบันทึกภาพบัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสื อเดินทางไว้เป็ นหลักฐาน
 บันทึกภาพใบหน้าผูม้ าติดต่อ ผ่านกล้อง IPCAM/WEBCAM ภาพหน้าหรื อสิ่ งของที่ตอ้ งการนาเข้าไว้เป็ นหลักฐาน
 บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้สูงสุด 5 พันล้านรายการ คานวณที่ 500 ตัวอักษรต่อรายการ
 รองรับการอ่านบัตรแสดงตัวผูม้ าติดต่อแบบคลื่นความถี่ 125KHz/13.56 MHz มาตรฐาน ISO14443A /ISO14443B /ISO15693
 รองรับการอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนแบบสมาร์การ์ด ได้ขอ้ มูลครบถ้วนจากบัตรประชาชน โดยไม่ตอ้ งพิมพ์เอง
 รองรับการอ่านบัตรแสดงตัวผูม้ าติดต่อแบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่มีการพิมพ์จากบัตรกระดาษหรื อพลาสติก
เปลี่ยนเสี ยงให้เป็ นตัวอักษรด้วยระบบรู ้จาเสี ยงอัจฉริ ยะ เมื่อใช้กบั การป้ อนชื่อ และนามสกุล พิมพ์ไม่เป็ นก็ป้อนชื่อได้
แป้ นพิมพ์เสมือน แสดงข้อมูลด้วยระบบอัจฉริ ยะ โดยการแนะนาชื่อบริ ษทั ชื่อผูต้ ิดต่อ ช่วยการป้ อนข้อมูลได้อย่างง่ายและสะดวก
 ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า 20 ทางเข้า-ออก ทาให้เข้า-ออกทางไหนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องยึดบัตรไว้
 พิมพ์รายละเอียด ข้อควรปฏิบตั ิติ เกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัย รวมถึงแจ้งเตือนฝ่ ายความปลอดภัยเมื่อมีกรณี เฝ้าระวัง
 รายงานรายละเอียด สรุ ป ประจาวัน สาหรับนาส่งฝ่ ายบุคคล ฝ่ ายอาคาร ฝ่ ายรักษาความปลอดภัย
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การแลกบัตรแบบผูต้ ิดต่อท่านเดียว
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การแลกบัตรแบบหมู่คณะ ศึกษาดูงาน
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การแลกบัตรแบบ VIP / ลูกค้าคนสาคัญ
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ระบบแลกบัตร ควบคุมการเข้ า-ออก
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First Security
Easy & Quick for record visitor
Information and Visitor Tracking with access
Control system in you company.

Visitor management system
Power by SURE SUCCESS SOUITON

Power by
SURE SUCCESS SOLUTION CO.,LTD.

