RECREATEX SCANFLOW
ReCreateX Scanflow is een gesofisticeerde terminal met MULTI-ID-technologie voor toegangscontrole en vrijetijdstoepassingen.
RECREATEX SCANFLOW – GEÏNTEGREERD, AANTREKKELIJK, ROBUUST, BETROUWBAAR
̆̆ Aantrekkelijke aluminium behuizing, bestand tegen vandalisme
̆̆ Automatische meertalige berichtgeving
̆̆ Eén enkele terminal voor doorgang in twee richtingen
̆̆ Snelle verificatie van barcodes, gescand vanuit om het even welke hoek
INTUÏTIEVE NAVIGITIE
̆̆ Instructiefilmpje toont hoe het ticket gescand moet worden
̆̆ Leeszone met achtergrondlicht
̆̆ Afbeelding verschijnt om toegang te bevestigen “…” via tekstboodschap
̆̆ GO-Call functie visuele uitnodiging tot toegang kan toegepast worden op alle tourniquets en poorten
̆̆ Weergave van foto en naam van abonnementshouder
̆̆ Visualisatie van het resterend aantal beurten/baden.
ONDERSTEUNDE IDENTIFICATIETECHNOLOGIEËN
RFID-KAARTLEZER
De ingebouwde kaartlezer ondersteunt identificatiekaarten met een frequentie van 13,56 MHz of 125 kHz. De RFID-lezer kan
ook gebruikt worden in combinatie met de volgende terminalconfiguraties.
BARCODESCANNER
is ontworpen voor identificatiesystemen die identificatie via barcode vereisen. De terminal ondersteunt verschillende types
1D- en 2D-barcodes, zelfs vanop het scherm van een smartphone. De geïntegreerde barcodescanner kan codes lezen in
extreme lichtomstandigheden en vanuit eender welke hoek en zorgt zo voor heel snelle verificatie. We raden aan barcodes
te gebruiken met een controlecijfer (bv. EAN13, Code 128).
FRONTALE RFID POLSBAND- EN KAARTLEZER
De ingebouwde kaartlezer is specifiek ontworpen om makkelijk RFID-polsbanden te lezen. De RFID-lezer ondersteunt polsbanden en kaarten met een frequentie van 13,56 MHz of 125 kHz.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen: 236 x 321 x 113 mm (b x h x d) – afhankelijk van de accessoires
Gewicht: ongeveer 3,2 kg (zonder voet) – afhankelijk van de accessoires
Operationele temperatuur: -20°C tot +60°C
Stroomvoorziening: 12 – 36 V DC of PoE (Power Over Ethernet)
Stroomverbruik: maximum 0,9 A (gemeten voor 12 V DC)
Behuizing: aluminium behuizing, bestand tegen vandalisme, in RAL poederlak
Beveiligingscategorie: IP 43

ONDERSTEUNDE IDENTIFICATIETECHNOLOGIEËN
RFID-LEZER – KAARTEN EN POLSBANDEN
̆̆ 13,56 MHz RFID-technologie ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15639
̆̆ -R/W (R/O) vb. Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Ultralight, Taglt HFI, EM 4035, EM 4135
̆̆ 125 kHz RFID-technologie vb. HID, HITAG1, HITAG2, EM 4102, Cassi-Rusco
̆̆ NFC-lezer/schrijver
̆̆ Extra frontale RFID-lezer om makkelijk RFID-polsbanden te lezen
BARCODE SCANNER
̆̆ Barcode ickets - 1D- en 2D-barcodetickets van om het even welk formaat (inclusief QR-code)
̆̆ Mobiele tickets - 1D- en 2D-barcodes vanop smartphones (inclusief QR-code)
̆̆ Print@Home tickets - tickets thuis afgedrukt op A4-papier

SPECIFICATIES DISPLAY
LCD-display

full-colour grafisch display

			

7” LCD-display met een resolutie van 800 x 480, kan afgelezen worden in zonlicht

Display functies

Automatische meertalige berichtgeving

			

Intuïtieve video-animatie met afbeelding ter bevestiging van toegang

			

ID-foto wordt getoond op het display

OVER SYX AUTOMATIONS
Syx Automations, met hoofdzetel te Ieper (BE) en kantoren in Houten (NL), Londen (UK) en Ahmedabad (India) is actief op
het vlak van software- en automatiseringsoplossingen voor de recreatiewereld.
Syx Automations is reeds 30 jaar een gewaardeerd ICT-bedrijf met meer dan 140 professionele werknemers. Een innovatieve
softwareontwikkeling en een constante customer awareness resulteren in vooruitstrevende oplossingen relevant voor de
recreatiewereld. De focus ligt op totaalprojecten met als kern het eigen softwareplatform ReCreateX, ontwikkeld voor recreatieve overheidsdiensten, zwembaden, musea, theaters en recreatieparken. Naast ReCreateX behoren ook IT-services,
toegangscontrolesystemen en het eigen gebouwenbeheersysteem tot de core competenties van SA.
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Syx Automations is onderdeel van de Syx Automations Group International waartoe ook Syx Graphics behoort. Om de
internationale groei te versterken, is sedert november 2013 investeringsfonds Sofindev III meerderheidsaandeelhouder van
de Syx Automations Group International.

