
AUTONOMNÍ ŘEŠENÍ PRO
SKENOVÁNÍ QR COVID PASŮ

COVIDPASS TSS READER
Přinášíme Vám řešení pro samoobslužné čtení
digitálních COVID pasů (Green Pass).
 
Nezáleží na tom, zda se jedná o restauraci, průmyslový podnik 
nebo jakýkoli jiný druh provozu. Naše řešení lze přizpůsobit 
pro libovolný počet vchodů a požadovaný režim vstupu osob.
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JAK TO FUNGUJE

Nechybí možnosti připojit externí monitor/obrazovku 
pro zobrazování instrukcí vstupujícím osobám nebo pro 
zobrazování aktuálních statusů čteček v případě monitoringu 
více vchodů pověřenou osobou.

Čtečka QR kódů má výstupní relé například pro spínání 
akustické nebo světelné signalizace, otevření dveří/turniketu.



Autonomní řešení pro výrobní
nebo průmyslové podniky s kontrolovanými vstupy
▪   Počítač s nainstalovaným TSS GreenPass Reader.

▪   K počítači jsou připojeny čtečky QR a bar kódů Entry E QR R4 s tablety.

▪   Na připojeném tabletu se zobrazují instrukce pro vstupující osoby dle 
      výsledku vyhodnocení kódu ("Naskenujte QR kód", "Vstup OK", 
      "Vstup zamítnut").

    |      www.tssgroup.cz
Pro více informací na webu 
tssgroup.cz naskenujte QR kód.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Autonomní řešení pro restaurace
nebo obchody s otevřeným vchodem
▪   K počítači s nainstalovaným TSS GreenPass Reader je připojena obrazovka
      /monitor dle požadavků uživatele systému, které zobrazují instrukce pro 
      vcházející osoby dle výsledku vyhodnocení kódu ("Naskenujte QR kód", 
      "Vstup OK", "Vstup zamítnut").

▪   K počítači jsou připojeny čtečky QR a bar kódů Entry E QR R4.

Řešení s kontrolním pracovníkem pro výrobní nebo
průmyslové podniky s více nekontrolovanými vstupy

▪   Počítač s nainstalovaným TSS GreenPass Reader je připojen na monitor 
      dle požadavků uživatele – například pro pracovníka kontroly.

▪   V případě více otevřených vchodů do vyhrazeného prostoru je u každého 
      vchodu umístěna čtečka QR kódů.

▪   Povolení / odmítnutí vstupu osoby s využitím sepnutí relé a spuštění 
      zvukového nebo světelného alarmu (možnost připojit světelný maják 
      nebo poplachové signalizační zařízení).
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Naskenujte QR kód a podívejte 
se na celé video.

Test falešného QR kódu

Autonomní řešení pro jeden vstup

▪  bezkontaktní přístupový terminál   
    Dahua ASI7213X-V1
▪  IP přístupová jednotka s biometrickým                
    snímáním obličeje
▪  čtení a validace QR EU COVID PASŮ
▪  RFID MIFARE 13,56 MHz
▪  kapacita 100.000 tváří, 100.000 karet,
    300.000 událostí, 50 administrátorů
▪  pro interiérové použití
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