Name: Pedro Santa
Age: 21

Vysoce přesné určení osoby
v reálném čase
Name: Jane Smith
Age: 29

Name: Zuzana Nováková
Age: 35

SecuFace

BIOMETRICKÁ IDENTIFIKACE
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. předkládají řešení, jehož podstatou je jednoznačné ztotožnění zájmové
osoby v jakémkoliv místě a čase s cílem vyloučit její záměnu za osobu jinou. Po implementaci tohoto
řešení tedy budou moci uživatelé (oprávněné osoby) bezpečně určit, o koho se jedná, v jaké kategorii je
zařazen a podobně.

KLÍČOVÉ PRVKY SYSTÉMU SECUFACE
•

•

Zařízení (mobilní telefony,
čtečky otisků prstů,
tablety…), která umožní
pořízení biometrických prvků
zájmové osoby.
Informační systém pro
správu a evidenci zájmových
osob.
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DETAILNÍ POPIS HLAVNÍCH KOMPONENT
SYSTÉMU A PROCESŮ
Centrální systém slouží k uchovávání dat o zájmových osobách
•
•
•
•

Evidenční systém osob
HW infrastruktura, na které bude provozován
evidenční informační systém
Telekomunikační infrastruktura pro přenos dat
Infrastruktura pro zabezpečení celého systému

Klientský systém slouží pro pořízení a ověření biometrických údajů i jiných evidenčních dat zájmové osoby
•
•

Stacionární systém
Mobilní systém

Stacionární systém je hlavním prostředkem pro
pořízení, uložení a evidenci dat do centrálního systému. Následná identifikace probíhá pomocí mobilního
zařízení (tablet, mobil) a softwaru – secuFace, který
vyvinula společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.
a který po sejmutí biometrických údajů zájmové osoby provede identifikaci na základě pořízených a uložených údajů v databázi.
V případě, že není osoba nalezena v databázi je
možné zavést osobu do databáze přímo na místě nebo
zájmovou osobu doprovodit na stacionárním pracoviště, kde se provede její detailnější kontrola. SecuFace
dále dokáže zpracovávat a porovnávat různé vstupy
v reálném čase z IP/Video kamer, video souboru, sérií
obrázků, kamerového systému, čtečky otisků prstů,
scanneru, apod. SecuFace je možné spárovat s čtečkou otisků prstů pomocí bluetooth a verifikovat tak
zájmovou osobu přímo na místě.
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