
ویژگی های 

اصلی

Model Piofy Face Piofy Finger

Biometric Face Finger

Fake Detection Supported Supported

Live Detection Supported Supported

Highest Operating
Illuminance 

Supported
(up to 25.000LX)

-

Card-Reader
Supported
(13.56 MHz)

Supported
(13.56 MHz)

ظرفیت
 / 

حافظه

Max. User 100,000 100,000

Max. Card Registration 100,000 100,000

Max. Template 1000(up to 10.000) 2000(up to 25.000)

Max. Text Log 2,000,000 2,000,000

Max. Image Log(optional) 10,000 10,000

ارتباطات

Wifi 802.11 n 802.11 n

(Bluetooth(optional Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0

TCP/IP 10/100 MBPS Ethernet 10/100 MBPS Ethernet

Input Input 1 Input 1

Relay Relay 1 Relay 1

USB
Host Mouse & 

keyboard Supported
Host Mouse & 

keyboard Supported

مشخصات 

سخت افزاری

CPU 1.4GHz Quad Core 1.2GHz Quad Core

Memory 1GB RAM + 16GB Flash 1GB RAM + 16GB Flash

LCD 5.0″ LCD Touch 5.0″ LCD Touch

LED Indicator Multi-Color Multi-Color

IR LED 100 ea -

Sound 18bit/Voice DSP 18bit/Voice DSP

Operating Temp -20° to 50°C -20° to 50°C

Humidity 20% to 80% 20% to 80%

Power 12VDC 12VDC

Internal UPS(optional) Up to 2 hours Up to 2 hours

Dimensions
170 x 215 x 50
(WxHxD mm)

170 x 215 x 50
(WxHxD mm)

مشخصات دستگاه

مهندسی فناوری های نوین پایوند
زیر مجموعه گروه شرکت های همکاران سیستم

تهران، خیابان ولی عصر، باالتر از میدان ونک، 
خیابان عطار، پالک 20

تلفن: ۸۴20۵222
نمابر: ۸۳۳۸2۸۹۹

info@paivandtech.com
www.paivandtech.com

دستگاه حضور و غیاب پایوفای
تولید شرکت مهندسی فناوری های نوین پایوند
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دستگاه حضور و غیاب پایوفای

شــرکت مهندســی فناوری هــای نویــن پایونــد از شــرکت های تخصصــی همکاران سیســتم و 

 RFID ارائه دهنده ی راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری در زمینه فناوری های نوین به ویژه

و IOT است. سیستم های مدیریت تردد و حضوروغیاب و انبار مکانیزه مبتنی بر بارکد و 

RFID از محصوالت پایوند هستند. همچنین این شرکت عضو سندیکای شناسایی امواج 

رادیویی و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران است. 

ــا جدیدتریــن  دســتگاه حضوروغیــاب پایوفــای جدیدتریــن محصــول پایونــد اســت کــه ب

فناوری هــای روز دنیــا و بــا امکانــات ویــژه و در دو مــدل تشــخیص چهــره و اثرانگشــت بــه 

بــازار عرضــه شــده اســت. 

ایــن دســتگاه کــه ســاخت کشــورمان اســت؛ ویژگی هایــی دارد کــه آن را از ســایر محصــوالت 

بــازار متمایــز می کنــد.

•  امکان ثبت تردد با قابلیت های کارت، بلوتوث، اثرانگشت و چهره

•  هزینه ای به صرفه نسبت به کاالهای وارداتی و با کیفیتی مشابه 

•  3ماه گارانتی تعویض، 2 سال گارانتی تعمیر و 5 سال خدمات پس از فروش 

•  یکپارچگی کامل با ERP راهکاران و سپیدار همکاران سیستم 

•  دسترسی آسان به صورت آنالین به وسیله ی وب سرویس ها 

•  به روزرسانی و مدیریت دستگاه ها از طریق اینترنت و راه دور

•  امکان ساخت دستگاه سفارشی متناسب با نیازهای سازمان

مزیت های پایوفای

•  ثبت ورود و خروج از راه دور

•  سهولت ثبت تردد برای مدیران سازمان 

•  ثبت تردد بدون نیاز به پیاده شدن و  از طریق موبایل 

•  مناسب برای مکان های امنیتی به دلیل نصب از داخل اتاق و خارج   

     از دسترس

شناسایی کاربر از طریق بلوتوث

•  چهره

•  بلوتوث

•  کارت

•  شناسه کاربری

شناسایی کاربر به روش های گوناگون

ویژگی های سخت افزار مدیریت تردد کارایی باال

GHz 1.4 Quad Core پردازنده ی قوی  •

•  صفحه نمایش لمسی 5 اینچ 

•  رابط کاربری قوی و منوهای فارسی و بومی

•  امکان اتصال به درب های امنیتی و گیت های سه شاخه

WiFi امکان ارسال اطالعات  به وسیله ی شبکه  •

•  سرعت تطبیق کاربر زیر 1  ثانیه 

•  ظرفیت باالی ذخیره سازی حدود 2 میلیون رویداد

•  دارای باطری داخلی تا 2 ساعت در صورت قطعی برق )امکان خصوصی سازی(

•  توانایی شناسایی چهره در نور زیاد )تا 25.000 لوکس( و نور کم محیط

•  امکان تشخیص چهره تا فاصله 50 سانتی متری

•  قابلیت خواندن انگشت مرطوب

•  امکان شناسایی اثرانگشت و چهره ی تقلبی)عکس( از اثرانگشت و 

چهره ی واقعی

•  امنیت باالی اطالعات دریافتی و ارسالی

•  نگهداری تصویر کاربران در هنگام ثبت رویداد

امنیت باال


