ID-KORTSKIOSK

PS100

Beställ ID-kort med ID-kortskiosk PS100
PS100 är marknadens snabbaste och mest användarvänliga ID-kortkiosk för beställning av ID-kort.
Kiosken är designad med användaren i fokus och är
enkel att använda. PS100 kommer i ett standardutförande med förinstallerad programvara och är utrustad med en full HD (1080p) webbkamera, inbyggd
PC med touchskärm samt tangentbord och rullkula
i rostfritt stål. Kiosken har flera extra tillbehör som
tillval för att kunna anpassas till olika ändamål.
Kiosken är stryktålig och designad för att fungera i
publika miljöer.
ID-kortbeställningssystem
PS100 används tillsammans med besökssystemet
CAVVisits ID-kortsmodul. Med CAVVisit ID-kortsmodul skriver personalen själv in sina personuppgifter och fotograferar sig själva i kiosken som
sparar data i en databas. Därefter kan data revideras
och godkännas av en administratör. Vid en godkänd
ID-kortbeställning skickas en order till en korttillverkare som i sin tur skriver ut ID-korten.
Automatiserar ID-kortsbeställningar
PS100 automatiserar hanteringen av personalens
ID-kortsbeställningar och tar bort behovet av en administratör som fotograferar personal och skriver ut
kort. PS100 används med fördel i såväl statliga som
privata organisationer.
Integrerad med

Tekniska specifikationer
Modell

PS100

Mått (standard)

405 x 960 x 215 mm (ex. stolpe)

Operativsystem

Windows 7 Pro

Hårddisk

SSD 64GB

Processor

Intel Celeron Quad-core

Vikt

30 kg

Minne/RAM

4GB

Material

Pulverlackat stål/rostfritt stål

Skärm

15” LED 1024x768

Ytbehandling

Mörkgrå pulverlack
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1

Tag foto och fyll i personuppgifter

Anställda tar sitt foto och fyller i sina personuppgifter (t.ex. namn, efternamn, anställnings-nr) vid en
ID-kortskiosk.

2

Godkänn eller ändra uppgifter

En administratör godkänner eller ändrar uppgifterna.

3

Skriv ut ID-kort

Vid godkänt skickas uppgifterna till en korttillverkare
som i sin tur tillverkar ID-korten. Korttillverkning kan
ske lokalt eller i PartnerSecs kortfabrik.

4

ID-kort klara att använda!

När ID-korten är klara meddelas personalen via e-post.
Korten hämtas och kan börja användas på en gång.
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