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Fotostudio

Omschrijving

Kenmerken

Specificatie

EAL Fotostudio

De EAL ATS applicatie kan worden uitgebreid met een fotostudio module. Hiervoor wordt een fotostudio 
ingericht met een op een PC gekoppelde fotocamera. De fotostudio is uitgevoerd met touchscreen en een 
kaartlezer. Nadat de pasgebruiker zijn pas aanbied zal het proces automatisch starten.

Een persoon biedt zijn/haar pas aan waarna de persoonsgegevens verschijnen. Met een druk op de knop 
neemt het systeem automatisch een foto en slaat deze informatie op bij de persoon. Wanneer
wenselijk kan de persoon de foto diverse malen laten nemen totdat het resultaat voldoet aan alle specifica-
ties.

Voor nieuwe medewerkers (zonder bestaande pas) kan door een frontdesk functie bij de invoer van een 
persoon een “foto pincode” worden ingegeven welke gebruikt dient te worden bij het nemen van de foto. 
De EAL software zorgt voor een opslag van de foto zodat deze direct visueel is in de EAL ATS applicatie. 
Tevens wordt de foto opgeslagen in een database beschikbaar voor toepassingen van derden.

Het is mogelijk om vanuit de EAL ATS applicatie passen direct te printen en te voorzien van een foto en 
persoonsgegevens. Afhankelijk van uw voorkeur kan het systeem geleverd worden met een
thermische of retransfer printer. 

• Fotostudio voorzien van camera
• Touchscreen (minimaal 10,2 inch)
• Embedded PC met LAN aansluiting en seriële poort
• Kwaliteits pasfoto’s in EAL ATS software module
• Check op kwaliteit foto, gezicht aanwezig, uitsnijding van het gezicht
• Visuele achtergrond test
• Eenduidige pasfoto’s
• Snel en eenvoudig
• Eén proces voor pasfoto en pasprinting

• Uitbreiding op het bestaande EAL ATS systeem
• Foto studio voorzien van camera
• Touchscreen (minimaal 10,2 inch)
• Embedded PC met LAN aansluiting en
  seriële poort
• EAL RS232 kaartlezer t.b.v. herkenning pas
• Professionele backlight
• Stoel/Kruk is in hoogte verstelbaar
• RVS buizenframe
• Gordijndoek is van blauwe stof
• Metalen vloerpaneel

• Afmetingen (L x B x H): 1200 x 1000 x 2110 mm

Document: v1.2 - Wijzigingen voorbehouden.
Copyright © 2018 EAL (Apeldoorn) BV. 



Molenmakershoek 14
7328 JK  Apeldoorn

T: +31 (0)55 5394900
F: +31 (0)55 5394901

W: www.eal.nl
E: info@eal.nl

“ATS faciliteert uw autorisaties”
EAL - Access Control

Buitenafmetingen Maatschets afmetingen

Afmetingen (L x B x H) : 1200 x 1000 x 2110 mm

• Info + Artikelnummers :
  Neem contact op met ons Sales Team voor meer Info en de juiste Artikel- en Bestelnummers.
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