
TCP/IP USB

FingerTec Face ID 4, terminal kuat untuk pengenalan wajah dari FingerTec menyediakan verifikasi identitas yang kokoh melalui teknologi biometri-
ka nirkontaknya, yaitu mengenali wajah hanya dalam beberapa detik untuk solusi akses pintu yang akurat. Dimuati dengan Face Biobridge VX 
8.0, algoritma pengenal wajah termutakhir, mendeteksi fitur-fitur wajah selama pendaftaran dan verifikasi menjadi lebih cepat dan lebih akurat, 
dan dengan kamera beresolusi tinggi dan fitur infra-merah, deteksi wajah dimungkinkan, bahkan dalam cahaya yang minim. Perangkat ini, yang 
disesuaikan untuk fungsinya, dipersiapkan dengan penggunaan akses pintu. Face ID 4 merupakan solusi idela yang sesuai untuk usaha kecil dan 
menengah, dan juga untuk mereka yang membutuhkan solusi nirkontak yang dapat diandalkan.

Identifikasi Nirkontak
Dengan Face ID 4, apa yang Anda per-
lukan hanyalah satu kali pandang, dan 
Anda siap untuk pergi. Pengenalan wa-
jah membuatnya mudah untuk mem-
verifikasi diri Anda sendiri tanpa harus 
membebaskan kedua tangan Anda.

Metode Multi-verifikasi
Anda mempunyai pilihan verifikasi 
multipel dengan Face ID 4. Verifikasi 
diri Anda dengan menggunakan wajah, 
kartu, atau bahkan dengan kata sandi.

Metode Komunikasi Mudah
Sinkronisasikan FaceID4d dengan PC 
dengan menggunakan salah satu me-
tode komunikasi yang mudah ini: TCP/IP 
atau diska lepas USB.

Dapatkan Fitur Ekstra Anda 
 di sni
Layar sentuh berwarna penuh, pesan 
pendek, kode kerja, tampilan foto sete-
lah verifikasi. Hal-hal tersebut adalah 
beberapa di antara fitur tambahan kami 
yang Anda peroleh dengan Face ID 4.

Teknologi Wajah yang 
Revolusioner
Dengan algoritma pengenal wajah ter-
baur VX8.0, deteksi wajah selama veri-
fikasi dan pendaftaran sekarang lebih 
cepat dan lebih akurat.

Dirancang secara Ergonomis
Rancangan Face ID 4d direkayasa secara 
khusus untuk memfasilitasi pemosisian 
yang mudah dan penyejajaran wajah 
Anda untuk verifikasi yang mudah dan 
bebas hambatan.

Nilai untuk Uang
Face ID 4 dirancang agar ekonomis se-
hingga Anda dapat mengimple- men-
tasikan berbagai solusi FingerTec solu-
tions dengan biaya yang lebih rendah. 
Kami percaya bahwa ketika berbicara 
tentang bisnis dan keamanan, tidak 
boleh ada kompromi.

Kelola Data Kehadiran secara 
Online
Solusi TimeTec Cloud memusatkan data 
kehadiran di satu server awan sehingga 
lebih mudah dikelola, dipantau dan 
diperiksa. Tersedia secara online dengan 
biaya langganan hanya USD 2 per peng-
guna per bulan.

Wajah Kartu Kata Sandi

Ini bukan sebuah cermin,
Ini Terminal Pengenal Wajah

Sistem Pengenalan Wajah untuk Waktu Kehadiran
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Kemasan
Dimensi  (mm) :  298 (P) x 123 (L) x 222 (T)
Berat :  1.52kg 

PANDUAN PENGGUNA

SPESIFIK ASI

Komunikasi Sistem 
Hanya sebagai ilustrasi

Poros / Sakelar

TCP/IP 

(Kabel Langsung)
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Penyalur Resmi:

MODEL

FINISHING PERMUKAAN

JENIS PEMINDAI

MIKROPROSESOR

MEMORI

ALGORITMA

DIMENSI (P X L X T), mm

PENYIMPANAN

• Templat wajah 

• Kartu

• Transaksi

PENDAFTARAN & VERIFIKASII

• Metode

• Waktu verifikasi (detik)

• FAR (%)

• FRR (%)

TEKNOLOGI KARTU

• RFID: 64-bit, 125kHz

• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz

KOMUNIKASI

• Metode

• Laju baud

LINGKUNGAN PENGOPERASIAN

• Suhu  (°C)

• Kelembaban  (%)

• Input Daya 

ABSENSI KEHADIRAN

• Sirene

• Kode kerja

• Pemeriksaan transaksi cepat

MULTIMEDIA

• Suara sambutan

• Layar

• ID-Foto

• Pesan singkat

• Capture foto

• Day light saving time

SUARA / BAHASA TAMPILAN (TERMINAL)

Face ID 4

Campuran stirena butadiene akrilonitril/polikarbonat

Non dilapisi scanner optik  

800 MHz

Memori flash 256 MB &128 MB SDRAM

Wajah  BioBridge VX 8.0

148 x 148 x 122

800

10000

100000

Wajah  (1:1, 1:N), kartu & kata sandi

< 2

< 0.0001

< 0.1

Ya

Dibuat sesuai pesanan

TCP/IP, flash disk, USB client (Opsional WiFi) 

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

0 ~ 45

20 ~ 80

DC12V 3A

Built-in

Ya

Ya

Ya

Panel layar sentuh TFT 3.0” 65K warna

Ya

Ya

Ya

Ya

Inggris (Standar), Arab, Indonesia, Cina Tradisional / Modern, Kanton, Vietnam, Jepang, 
Spanyol, Portugis (Portugal), Turki. 

Bahasa lain yang tersedia atas permintaan.
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