BLETag
Trebuie doar să-ți amintești să nu mă uiți!

Un dispozitiv de
buzunar care
utilizează tehnologia
Bluetooth 4.0 Low
Energy.

BLE (Bluetooth Low Energy) este o tehnologie de
comunicare wireless care, spre deosebire de bluetooth
standard, nu solicită cuplarea preliminară («pairing») a
dispozitivelor. Profitând de această versatilitate și
flexibilitate am dezvoltat un dispozitiv (tag) inovator
pentru evidența prezențelor și control accesului fără a
folosi mâinile, însă adecvat și să marcheze poziția
persoanelor și obiectelor într-o zonă controlată.
BLETag permite o nouă interacțiune cu noile sisteme de
evidență a prezențelor și control acces: este posibilă
efectuarea pontării de prezență trecând pur și simplu pe
lângă terminal sau se poate deschide automat o cale de
acces printr-o simplă apropiere, accesând astfel o zonă
fără a folosi mâinile.

Utilizând BLETag într-un sistem:
• Crește securitatea întrucât
duplicare a cartelelor.
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• Se simplifică modul prin care se înregistrează
propria prezență, comod în special în medii deschise
precum șantierele.
• Se poate fi verifica poziția angajaților în caz de nevoie.
BLETag este perfect atât pentru sistemele de Evidență a
prezențelor cât și de Control Acces însă și pentru
localizare în interiorul clădirii
BLETag trimite automat codul său de identificare când
intră în raza cititoarelor Bluetooth BLE ale societății
AxessTMC.

BLETag
Cititorul BLE dezvoltat de noi este integrabil (chiar și intern)
cu toate dispozitivele din gama noastră dotate cu port pentru
cititorul serial TTL. Pe anumite dispozitive BLE este deja
integrat în mod nativ!
Cu BLETag este posibilă:
•Controlarea accesurilor sau identificarea prezenței în mod
automat și fără utilizarea mâinilor;
•Efectuarea automată a pontării de prezență;
•Deschiderea oricărei căi de acces fără utilizarea mâinilor de
la distanțe de până la 10 metri.

BLETag:
• Este identificat automat atunci când se intră în perimetrul
societății și în zonele acoperite de cititoarele BLE ale
societății Axess TMC
• Se poate păstra comod în buzunar
Cu aplicația CaBLE poți configura ușor dispozitivele tale
BLETag prin intermediul smartphone-ului utilizând
tehnologia BLE (Bluetooth Low Energy).
CaBLE pune la dispoziție lista dispozitivelor BLETag
prezente în împrejurimi.

BLETag: trebuie doar să-ți amintești să nu mă uiți!

Făcând clic pe fiecare dintre dispozitivele afișate este posibilă:
• Actualizarea firmware-ului
• Setarea parametrilor
• Restabilirea parametrilor impliciți

BLETag este conform cu standardul Bluetooth Low Energy
4.0

Descărca aplicația CaBLE a societății AxessTMC de pe Google
Play și App Store.

BLETag este totodată adaptat aplicațiilor de Securitate:
•Permite controlul persoanelor prezente într-o zonă.

SPECIFICAȚII TEHNICE
CARACTERISTICI
FIZICE

Carcasă: plastic
Dimensiuni: 5,5 x 3,5 x 0,7 cm
Greutate: 20gr

ALIMENTARE:

Baterie de litiu CR2032 (durată de 6 luni până la un an în baza utilizării)

CARACTERISTICI
HARDWARE

2,4 Ghz standard Bluetooth Low Energy
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