ID-Foto
ID Station. Biometriska ID foton.

ICAO QUALITY TEST

100% PASS
GODKÄND

ICAO certifiering av ID foton
ID-Station är ”state of the art” när det gäller automatisk kontroll av
foton som stämmer mot ICAO och ISO bestämmelser. Systemet mäter
automatiskt i 5 huvudgrupper, bild, biometri, geometri, bildkvalitet, ljus.
ID-Station skriver ut alla uppgifter i ett ICAO dokument.

Automatisk ansiktes linjering
ID-Station använder artificiell intelligens för att med en automatisk
process justera bilden till en perfekt bildfil och en ID-bild i rätt storlek.
Fördelar mot tidigare teknik är b.l.a. att inga manuella justeringar av
bildstorlek är nödvändigt.

Trådlös kamera
Inga kablar! ID-Station har möjlighet till trådlös WiFi överföring från
kameran.

Kamera
Till ID-Station passar kameror med möjlighet till WiFi överföring.

Designad för yrkesbruk
Automatiken i ID-Station gör det fullt möjligt att erhålla godkända ICAO
bilder utan någon förkunskap.

Maximera förtjänsten
Öka förtjänsten. ID-foto är den service som ger överlägset bäst förtjänst
inom fotografering. Med ID-Station utökar man möjligheten att utöver
pappersbilder även leverera ICAO certifikat, porträttfoto, företagskort,
maila ID-foto m.m.

Hur fungerar det?
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Fotografera

Ta så många foton du vill. Bilderna överförs trådlöst till ID-Station
och visas på bildskärmen.
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Välj
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Skriv ut

Välj en bild och programvaran gör allt arbete.
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Efter att det biometriska programmet har godkänt bilden/fotot, tryck på print.
Så enkelt är det!

Fördelar
ID Station är snabb

Användarinterface

Utskriftstiden är endast 12 sekunder! Hela processen att

ID-Station har ett enkelt handhavande med

fotografera till färdig bild sker under 1 minut!

pekskärmskommandon där endast de önskade
funktionerna är programmerade för att minimera

Utländska ID foton

handhavande.

Välj ett land. De flesta länder finns att välja i menyn.
När du valt land så skriver ID-Station ut bilden

Logg

automatiskt med det valda landets lagstadgade mått.

En fullständig rapport av alla händelser är möjlig att
erhålla på E-post med ID Station. Inloggning av behörig

Lagra bilder digitalt

person, total antal av utskrifter, typ av bilder, kopior m.m.

Lagra bilder på hårddisken i ID-Station eller till ett
USB-minne.

E-post eller webapplikationer
Erbjud dina kunder bilder med E-post för webapplikationer m.m.

Skapa dina egen profil
Skapa dina egen layout, samt logo på utskrifter.
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Ordernummer
ID-Station skriver ut datum och ett unikt ordernummer
på alla ID-utskrifter.

Språk
ID-Station levereras med Svenska handhavandeinstruktioner. Utöver Svenska ingår 5 andra språk.

Automatiskt bildarkiv
Dina tagna bilder arkiveras automatiskt i datorn för
senare utskrift om så önskas.

Nimax AB Adolfsbergsvägen 31. 4 tr 168 67 Bromma/Stockholm Sweden 08 –296766 nimax@nimax.se www.nimax.se

