IMAcheck
Club

Popis produktu
IMAcheck Club je mobilní evidenční systém vhodný
pro provozovatele zájmových kroužků. Systém eviduje základní informace o přítomnosti členů – kdo
a kdy přišel a jak dlouho tam byl. IMAcheck Club je
ideální kontrolní nástroj pro rodiče školáků, kteří se
sami dopravují na odpolední kroužky. Díky jednoduché evidenci mají rodiče okamžitý přehled o tom,
zda jejich dítě na kroužek dorazilo, či nikoliv nebo
jestli dorazilo pozdě.
Jako docházkový terminál je použitý chytrý mobilní
telefon s operačním systémem Android a technologií
NFC nebo Bluetooth Low Energy. Alternativou k chytrému mobilu je např. inteligentní čtečka FAMOCO.
IMAcheck Club může být nasazen kdekoliv na světě
nebo cestovat s klubem dle potřeby. Díky nízkým
pořizovacím i provozním nákladům je vhodný nejen
pro velká sportovní centra, tak pro malé kroužky.

Hlavní výhody
• funguje jako služba – platíte, jen když
využíváte
• cenově dostupný hardware
• intuitivní správa
• jednoduché použití
IMA s.r.o.
Na Valentince 1
150 00 Praha 5

• získáte aktuální přehled o vašich dětech
Tel.: (+ 420) 251 081 097
E-mail: ima@ima.cz
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IMAcheck Club

Způsob použití

Chytrý systém notifikací

Člen klubu (dítě) přikládá k docházkovému terminálu

IMAcheck Club umožňuje nastavení kontrolních

své identifikační médium (přívěsek, samolepka, karta…)

funkcí, které dokážou vyhodnotit podezřelé situace.

pokaždé, když dorazí na kroužek, stejně tak, jako

Jedná se o situace, kdy dítě přijde na kroužek pozdě

když odchází pryč. Tím mají vedoucí kroužku a rodiče

nebo se nedostaví vůbec. Pokud k takové situaci

přehled kolik osob je aktuálně přítomno a v kolik hodin

dojde, pošle systém automaticky upozornění rodičům.

kdo přišel nebo odešel. Data o příchodech a odchodech

Na výběr je notifikace přes e-mail nebo SMS.

se zabezpečeně ukládají na internetu, kde jsou
i zálohována a vedoucím i rodičům jsou zpřístupněna
ve webovém prohlížeči odkudkoli a kdykoliv.

Technické specifikace
Parametry čtečky ID médií:

Android 4.3 a vyšší + NFC / BLE

Varianty provedení čtečky:

mobilní telefony od stylových po outdoorové
profesionální terminál FAMOCO

Možnosti připojení:

WiFi / mobilní data, off-line

Možnosti off-line připojení:

možnost uložení záznamu dle velikosti paměti telefonu v řádu tisíců záznamů

Typy identifikačních médií:

NFC média: ISO14443 (Mifare 1k, DESFire EV1, Ultralight, NTAG20x, NTAG21x, PayPass, aj.)
- přívěsky, karty, samolepky, možnost objednat potisk dle vlastního návrhu
BLE média: Bluetooth 4.X (iBeacon, smart watch, aj.)

Čtecí vzdálenost:

NFC média: až 70 mm, BLE média: 50 mm až 10 m

Použité šifrování:

SHA-256

Výdrž baterií:

Možnost provozu mobilních terminálů na baterii, výdrž na základě parametrů koupeného
terminálu, možnost rozšířit kapacitu externí powerbankou.

