"دستگاه گشت و نگهبانی"

عمليات گشت زنی وسركشی به قسمتهاي مشخص ،در اكثر سازمانها از اهميت بسيار بااليی برخوردار
است وطبيعتاً نظارت بر اجراي دقيق اين عمليات به همين ميزان داراي اهميت خواهد بود .يك راه
حل بدون خطا ومناسب جهت نظارت بر عمليات گشت زنی ،استفاده از سيستم مكانيزه گشت
ونگهبانی می باشد.
اين سيستم با مشخص كردن محل هاي سركشی ،ترتيب سركشی به اين محلها وثبت سركشی هاي
انجام شده ،عالوه بر ايجاد گزارش ازجزييات سركشی هر يك از افراد ،گزارش ميزان بی نظمی وكم
كاري هر يك از افراد در عمليات گشت زنی را ايجاد مينمايد.
راه اندازي اين سيستم درچهار مرحله انجام خواهد شد:
 -1تعيين نقاط سركشی  :نقاطی كه ضروري است دربازه هاي مشخص به آنها سركشی شود،شناسايی
شده وتگهاي مخصوص دراين نقاط نصب خواهند شد .
 -2تعيين مسيرهاي سركشی  :ترتيب سركشی به نقاط مشخص شده تعيين وبازه زمانی هردوره
سركشی تنظيم ميشود .
 -3انجام سركشی  :نگهبان توسط دستگاه گشت ونگهبانی ،سركشی خود را طبق مسير مشخص شده
شروع می كند وبه هر نقطه سركشی كه رسيد دستگاه خود را به تگ نسب شده درآن ناحيه نزديك
ميكند .
 -4انتقال وگزارشگيري  :در انتها اطالعات را به كامپيوتر انتقال داده وگزارشات مختلف را تهيه می
كنيم .

ويژگيهاي دستگاه گشت و نگهبانی:
 .1كاربري بسيار آسان
.2ظرفيت حافظه  30000ركورد
 .3نرم افزار فارسی
 .4كامالً ضد آب
.5ضد ضربه
 .6ارائه گزارشات متنوع گشت ونگهبانی
 .7ارائه گزارش خرابكاري سيستم
 .8امكان ثبت وگزارش گيري از شرايط محيط مثل بازبودن پنجره ها ،روشن بودن چراغها ،قفل نبودن
دربها و....
 .9ارتباط دستگاه با پايه بصورت بيسيم
 .10امكان تخليه اطالعات از طريق پورت USB
 .11داراي انواع تگ )شناسايی نگهبان وموقعيت ،رويداد (....
.12خواندن اتوماتيك كارتها بدون نياز به فشردن دكمه
 .13بدون نياز به آدابتور
 .14داراي باطري با طول عمر زياد
 .15داراي كيف كمري جهت حمل آسان
 .16ابعاد 38*27*130 :
.17وزن 150 :گرم
مناسب جهت :
 كنترل گشت زنی و نگهبانی براي ساختمانهاي مسكونی و اداري  ،كارگاههاي ساختمانی ،
كارخانجات و ...
 ثبت و گزارش گيري از مراجعات متناوب به مكانهاي خاص همانند مراجعات روزانه به صندوقهاي
پست  ،دستگاههاي  ATMو ...
 آمار گيري از وسايل نقليه  ،ابزار  ،اموال و بطور كلی اشيايی كه نياز است در بازه هاي مشخص
صورت برداري شوند (.همانند تجهيزات توليد  ،تجهيزات ساختمانی  ،تجهيزات بيمارستانی  ،و
)...
 ثبت ورود و خروج افراد براي زمان محدود يا مكان موقت همانند سمينار  ،نمايشگاه ،
هاي ساختمانی و ...

پروژه

 ثبت بررسی و كنترل دستگاههاي حساس همانند كوره  ،سردخانه و ...
 ثبت ورود و خروج وسايل نقليه و راننده هاي يك سازمان  ،يك وزارت خانه  ،يك پروژه
ساختمانی و يا ...
... 
مورد استفاده در :
 ادارات پست
 بانكها
 بيمارستانها
 شركت واحد اتوبوسرانی
 شركت هاي حمل و نقل مسافرو بار
 پروژه هاي ساختمانی
 كارخانجات
 مجتمع هاي مسكونی و اداري
 واحد نقليه سازمانها
 واحد كنترل اموال سازمانها
 انبارها و ......

