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Time&Space podpira biometrično beleženje časa 
Sigma proizvajalca Idemia (www.morpho.com). Ter-
minali serije Sigma (Sigma, Sigma Extreme, Sigma 
Lite, Sigma Lite+) nudijo popoln nabor funkcional-
nosti za najbolj zahtevne uporabnike:

• Najsodobnejša verifikacija in identifikacija 
prstnih odtisov

• Podpora za podedovane biometrične predloge 
(Bioscrypt, L1)

• Velik barvni zaslon na dotik

Integracija z beleženjem časa
Modul za administracijo naprav Device Administration Portal (DAP) se uporablja za konfiguracijo naprav 
in nastavitev zbirk podatkov. Pri tem se Sigmine funkcionalnosti za beleženje časa ujemajo z ekvivalent-
nimi funkcionalnostmi Time&Space.

Podprte so naslednje Sigmine funkcionalnosti: 

• Avtomatska sinhronizacija datuma in časa

• Keepalive

• Tipi vmesnikov: samo čitalec, 4 gumbi in 16 gumbov

• Načini verifikacije: kartica, kartica + prstni odtis, kartica + PIN, kartica + prstni odtis + PIN, prstni odtis 
+ PIN, prstni odtis

• VIP uporabniki: verifikacija s PIN kodo in prstnim odtisom ni potrebna

Če je terminal povezan v omrežje, so podatki o registraciji časa z vsemi informacijami potrjeni v realnem 
času (Sigma prikaže uporabniško ime, dogodek, saldo ur, število dni dopusta).

Vgrajena kamera

Popoln nabor tehnologij 
za RFID čitalce

Na voljo tudi verzija, ki ni 
občutljiva na vremenske 
dejavnike (IP65)



Integracija s kamero
Integracija predstavlja novo funkcionalnost sis-
tema Time&Space, ki je možna samo s terminali 
Sigma: zajem fotografije z vgrajeno kamero. Foto-
grafija se shrani v podatkovno bazo Time&Space 
in se poveže z ustrezno registracijo časa ali dosto-
pom, tako da se lahko uporablja kot dodatno pre-
verjanje identitete. 

Zajem fotografije se lahko uporablja v kombi-
naciji z vgrajeno Idemijino funkcionalnostjo pre-
poznave obraza, ki lahko deluje v treh različnih 
načinih:

• Zajem fotografije: fotografija je zajeta in 
shranjena, ni prepoznave

• Najboljša prepoznava: zajetih je več foto-
grafij, shrani se najboljši zajem obraza

• Obvezna prepoznava: zajetih je več fotografij, 
če obraz ni prepoznan, se dostop zavrne

Nova funkcionalnost 
Time&Space:
Nova funkcionalnost siste-
ma Time&Space je videofon 
oz. video asistenca z vgrajeno 
kamero. Zajem slike se lahko 
kombinira z Idemijino vgrajeno 
funkcionalnostjo prepoznave 
obraza. Sigma nudi funkcion-
alnost videofon tudi neodvisno 
od drugih funkcij in se lahko in-
tegrira z drugimi odjemalci ali 
spletnimi rešitvami za videofon. 

Primer poteka video klica

Dostop zavrnjen!
Uporabnik izvede 
video klic

Klic se pošlje 
na strežnik

Programska oprema 
VoIP, na primer 
Linphone

Klic se 
preusmeri v 
klicni center

Preverjanje 
uporabnika, ki je 

poklical, odpiranje vrat



Z  verzijo V11 platforma Time&Space omogoča celovito integracijo z namiznim čitalcem za prstne odtise 
MorphoSmart. Podpora je opcijsko mogoče preko Time&Space modula programske opreme za admin-
istracijo naprav BDU – Biometric Device Utility.

Integracija s kontrolo pristopa
Modul za administracijo naprav Device Administration Portal (DAP) se uporablja tudi za nadzor Sigminih 
funkcionalnosti kontrole pristopa (nadzor enojnih vrat z razporedom dostopa). Sigmini razporedi dosto-
pa so mapirani glede na razporede kontrole pristopa v Time&Space.

Podprti so tudi naslednji Sigmini alarmi: odprta vrata, s silo odprta vrata, neznan uporabnik, nepooblaščen 
uporabnik. Dodaten nadzor lahko vzpostavimo, če nastavimo zajem fotografije ob sprožitvi alarma. 

Administracija biometričnih predlog
Modul za administracijo biometrije Biometric Administration Portal (BAP) je nadgrajen s podporo za 
Sigmine predloge prstnih odtisov PK Lite. Predloge se shranijo v podatkovni bazi Time&Space. 

Na voljo so naslednje funkcionalnosti:

• Vpis / verifikacija / kopiranje / brisanje predlog

• Posamezen / masovni vnos

• Posamezen / masovni prenos

Odprta vrata

S silo odprta vrata

Neznan uporabnik

Nepooblaščen uporabnik

Špica International d.o.o., Pot k sejmišču 33, SI-1231 Ljubljana, Slovenija  •   www.spica.com  •   T: +386 1 5 68 08 00  •  info@spica.com 
© Špica International, julij 2019


