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Secure Sign 

• inovatívny displej s kapacitným dotykovým 
panelom a podpisovou plochou pre snímanie 
biometrického podpisu

• zariadenie určené do moderných klientskych
centier

 

• poskytuje elektronickú identifikáciu 
osoby, biometrický podpis a jeho objektívne 
sofistikované overenie

• ponúka úplnú elektronizáciu procesov 
a obchodných prípadov, čo vedie k významným 
úsporám

• urýchľuje vybavenie klienta, poskytuje mu 
väčší komfort a diskrétnosť

• umožňuje prezentovať reklamu, novinky 
inštitúcie – texty, dokumenty, videá 

Podpisová plocha

• ponuka inštitúcie je zobrazená online
• výber z ponuky prirodzeným dotykom prsta 
• jednoduché zväčšovanie, otáčanie, posúvanie 

obrázkov a textov prostredníctvom 
dvojdotyku - „Dual Touch“

• dotykový panel a podpisová plocha pracujú 
nezávisle od seba

• podpisovanie  dokumentov elektronickým 
perom (battery-free)

• podpis je overený sofistikovaným softvérom, 
nie pracovníkom inštitúcie, čím je zabezpečená 
presná identifikácia a verifikácia klienta, čo znižuje 
chybovosť a urýchľuje procesy

Secure Sign je určený pre všetky inštitúcie
využívajúce klientske pracovisko. 

Jeho funkcie vieme prispôsobiť 
špeciálne pre:
• banky
• poisťovne
• pošty
• telefonických operátorov
• štátnu správu
• energetické spoločnosti

Displej
Displej 9,7”
Rozlíšenie 1024 x 768 pixelov
Pomer strán 4:3
Stupeň kontrastu LCD panela 600:1
Podsvietenie LED
Dotykový displej Kapacitný

Dual Touch
Vstupný/Výstupný port
Displej USB (voliteľné VGA)
Dotykový displej USB
Podpisová plocha USB
Čítačka čipových kariet Omnikey 3121 (EMV Standard)
Podpisová charakteristika
Technológia Elektromagnetická rezonancia
Pero Bez batérie
LPI 2540
Úrovne tlaku 1024
Uchytenie
Typ uchytenia Samostatne stojaci
Prevádzka
Teplota - pracovná 0°C až 40°C
Teplota - skladovacia -10°C až 70°C
Relatívna vlhkosť 5 % ~ 95 %, bez zarosenia

Trieda ochrany IP54 (predný rám, okrem držiaka na pero 
a čítačky kariet)

Technické parametre

Secure Sign

Dual Touch

Posúvanie

Otáčanie

Podpis

Zväčšovanie

Diskrétny filter


