Chráníme
Vaše jméno.
• ŠETRNÝ
• INOVATIVNÍ
• BEZPEČNÝ
S BAREVNÝM DISPLEJEM

OMEGA

OMEGA

BIOMETRICKÝ PAD S BAREVNÝM DISPLEJEM

Rozměry
Tloušťka/výška/šířka

Senzor
15 mm/180 mm/191 mm

Aktivní plocha podpisu

100 x 75 mm

Linearita

+/- 1,5% ve směru x, y a z

Typ 5“ barevná TFT s prosvětlením

Jednotka snímače tlaku

1024 tlakových stupňů

Počet barev

65 536

Pero

Bez speciálního pera - levná náhrada

Rozlišení

640 x 480 pixelů

Různé

Zobrazení
Typ

Elektronika/digitalizace

Vstup kabelu

Výstupní rychlost
souřadnic

500 4D vzorků (zahrnující souřadnice
času a tlaku x, y) za sekundu

Délka kabelu

1,5 m, volitelně 5 m

Rozlišení

1040 dpi

Váha

356 gramů

USB port

HID USB 2,0 Full Speed režim
(12MB/s) zpětně kompatibilní

Připojení pera

Vysoce flexibilní, textilní upevnění

Certifikace a normy

Sériový port

Volitelně přes vnitřní virtuální sériový
port COM

TÜV, CE, DIN EN 60950-1, DIN EN
61000-6-1, DIN EN 61000-6-3

RoHS

RoHS vyhovující

Čárový kód

Čárový kód se sériovým číslem se
nachází na zařízení a na obalu

Operační systém

Windows XP, Vista, Win7, Server
2003, 2008, 32 a 64-Bit, Terminal
Server, Linux

Pohotovostní režim
- USB podpora

Ano

Přenos dat

Bezpečný přenos dat mezi PC
a padem

Sériové číslo

Jedinečné a znovu získatelné interní
sériové číslo

USB

Výhradní dovozce a distributor pro ČR:
Contrisys, s.r.o.
Sídlo firmy: Jaromíra Vejvody 1397, Praha 5, PSČ 156 00
IČ: 283 97 851, DIČ: CZ38397851
Tel.: +42 (0) 603 478 479
info@contrisys.com

www.contrisys.com

Výrobce:
Signotec GmbH, Am Gierath 20b,
D-40885, Ratingen, Germany

OMEGA
Viditelná kvalita „Made in Germany‟
Odstraňte nákladný tisk, skenování, ukládání,

Certifikovaná bezpečnost!

zpracování a vyhledávání dokumentů
v listinné podobě! Podepisujte se digitálně
přímo do elektronických dokumentů.
Pracujte tak, jak jste zvyklí.

S Omegou je Váš podpis v bezpečí. Nový pad je vybaven
vynikajícími bezpečnostními mechanismy. Samozřejmostí je
zabezpečený přenos dat mezi padem a PC. Ukládá se nejen
vizuální podoba podpisu, ale především jeho důležité jedinečné
vlastnosti. Tím systém zabraňuje zneužití a zároveň

Nový Omega pad lze použít všude

ověřuje pravost podpisu. Toto řešení bylo posouzeno

– od bankovních přepážek v kancelářích až po zákaznické

nezávislým znalcem z oboru písmoznalectví.

terminály v obchodech.
Omega nabízí velký barevný displej s atraktivním designem,
který lze využít i jako efektivní marketingový infokanál
k prezentaci firemních spotů na přepážkách či terminálech.

Nepřekonatelně přesné
a rychlé!
Velká vnitřní paměť a rychlý procesor jsou pouze dva znaky, které představují vynikající technické vlastnosti.
Spolu s výjimečně přesným biometrickým senzorem nabízejí bezkonkurenční přesnost při snímání a zpracování
biometrických charakteristik podpisů.

Tento systém je certifikován
také institucí „TÜV‟

Nabídněte svým zákazníkům více!
Omega prezentuje více než 65 000 barev.
Díky tomu se hodí k promítání reklamních spotů
v době, kdy neprobíhá podepisování.

Nové praktické pero
je upevněno vysoce flexibilním
textilním úponem, který se nekroutí.
Je velice levné a snadno nahraditelné!

Omega pad přesně na míru!
Jednotlivé části padu mohou být barevně
sladěné podle Vašich představ včetně
vlastního loga. Tak budou Vaše pady
v souladu s požadovaným korporátním
designem.

