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BẰNG MODIVISION – FACE ID

MODI Vision là công ty hàng đầu trong việc cung cấp các hệ

thống sinh trắc học và các công cụ xác thực danh tính cho

các ứng dụng thương mại và chính phủ trên khắp thế giới.

Với Công nghệ Camera độc quyền cấp bằng sáng chế, hiện

đang là công nghệ tiên tiến nhất về tốc độ, độ phân giải và

chất lượng hình ảnh, MODI Vision đã phát triển nhận diện

khuôn mặt trên đường di động. Hiệu quả của các quá trình

xử lý được tăng tốc và bảo mật được tăng lên. Đi bộ được

tối ưu hóa và hàng đợi giảm.

Hệ thống nhận dạng và xác minh MODI điều chỉnh vị trí của

camera theo chiều cao của hành khách, phát hiện và xác

định khuôn mặt người và giống như kiểm tra chúng với

người từ cơ sở dữ liệu để xác minh.

Quá trình đăng ký có thể được thực hiện thông qua phần

mềm MODI Vision để đăng ký người dùng nhanh chóng và

an toàn. Công nghệ này hiện đang hoạt động tại hơn 20

quốc gia trên toàn thế giới.



Cấu tạo MODI health station
 Bộ camera 3D nhận diện khuôn mặt
 Hệ thống Audio giao tiếp hai chiều và thông báo
 Hệ thống kiểm soát ra vào NFC/RFID
 Hệ thống so sánh khuôn mặt Bio-metric FaceID Matching
 Camera ảnh nhiệt đo thân nhiệt và cảnh báo
 Thiết bị kiểm tra đeo khẩu trang tích hợp
 Máy xịt rửa tay tự động
 Giao diện tương tác, nút điều khiển và các phụ kiện khác
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Đăng ký diễn ra trên PC hoặc điện thoại thông 

minh. Bằng cách cung cấp các chi tiết liên hệ 

bao gồm vé ID tất cả thông tin quan trọng sẽ 

được gửi trước cho MODI.

Có thể thêm tùy chọn hình ảnh khuôn mặt cho mỗi cá nhân, do 

đó, có thể thực hiện so sánh sinh trắc học tại nhà ga. Bằng cách 

này, nhân viên, khách VIP, cư dân, người sử dụng vé tháng, 

membership và các mối đe dọa tiềm ẩn có thể được xác định để 

đưa ra các biện pháp thích hợp.
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QUY TRÌNH KIỂM TRA TỰ ĐỘNG ĐƯỢC BẮT ĐẦU:

TRẠM KIỂM SOÁT SỨC KHỎE (HEALTH STATION) MODI

tự động bắt đầu kiểm tra an toàn vệ sinh và nhận dạng ngay

khi khách đến thăm đứng trước nó.

TÍCH HỢP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CÓ SẴN:

MODI cho phép tích hợp với hạ tầng kiểm soát ra vào đang

có, tất cả giao thức kết nối chuẩn, chung đều được hỗ trợ.
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XÁC NHẬN DANH TÍNH:

Nếu muốn, hệ thống sẽ tự động nhận diện ID của người dùng.Kiểm tra xem

vé đăng ký hoặc thông tin đăng ký đã khớp chưa.

QUẢN LÝ VÀ PHÂN LOẠI NGƯỜI DÙNG:

Có thể xác định nhân viên, khách VIP, cư dân, người dùng vé tháng, vé theo

ngày và các mối đe dọa tiềm ẩn bằng hệ thống MODI để đưa ra các biện

pháp thích hợp. Báo cáo hành vi, tần suất và thống kê số lượng có sẵn

trong phần mềm. Các giao diện bổ sung có thể được sử dụng để phân tích

hành vi của khách.
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NHẬN DIỆN CÓ ĐIỀU KHIỆN:

Hệ thống sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) để kiểm tra xem người dùng có

tuân thủ đeo khẩu trang y tế hay không. Việc dùng tay che mũi,hay giả

vờ đeo cũng được hệ thống theo dõi và nhận diện.

ĐO THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG:

Giải pháp đo thân nhiệt chủ động không tiếp xúc cung cấp thông tin về tình

trạng thân nhiệt và sức khỏe cho khách đén thâm.

Các logic thuật toán thông minh kèm theo trí tuệ nhân tạo và dữ liệu y tế cập

nhật thường xuyên sẽ giảm thiểu các sai số trong quá trình phân tích.
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RỬA TAY TỰ ĐỘNG:

Hệ thống chỉ kích hoạt RỬA TAY TỰ ĐỘNG không tiếp

xúc sau khi đo thành công. Có thể đặt số lượng quy

trình phun và lượng chất khử trùng được sử dụng.

GIÁM SÁT TUÂN THỦ:

Một bộ cảm biến giám sát quá trình. QUYỀN TRUY

CẬP chỉ được cấp sau khi đã tiến hành khử trùng.
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TUÂN THỦ PHÁP LÝ:

Mọi chi tiết liên hệ có liên quan thông qua
KHAI BÁO Y TẾ. Ngoài ra, hệ thống có thể lưu
tất cả các giá trị đo được, thời gian CHO PHÉP
TRUY CẬP và ảnh hàng ngày nếu muốn.

Dữ liệu này được lưu trữ trong một đám mây
MODI được bảo mật cao.

Tất cả quá trình có thể được lọc và xuất ra
thông qua giao diện web.
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CẤP QUYỀN TRUY CẬP TỰ ĐỘNG:

Nếu tất cả các phép đo trước đó đã được hoàn

thành thành công, hệ thống MODI sẽ tự động

mở hệ thống điều khiển CẤP QUYỀN TRUY

CẬP cho khách.

Hệ thống tự động khởi động lại quy trình sau

mỗi lần truy cập.
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SẢN XUẤT TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC:

Tất cả các sản phẩm MODI đều được sản xuất tại Cộng hòa Liên Bang Đức, đồng nghĩa

với việc tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của Châu Âu. Thiết

bị và phần mềm được chúng tôi tự nghiên cứu và phát triển do đó đồng bộ hoàn hảo, có

thể cung cấp sản phẩm với tốc độ cao mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đây cũng là năng lực

cốt lõi của MODI.

Là một Hãng sản xuất hàng đầu về công nghệ camera, phân tích sinh trắc học, nhận diện

và xử lý dữ liệu, chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ bền vững,

được tin dùng toàn cầu.

Eurostellar tự hào là Đại diện của MODIVISION và là nhà cung cấp, tích hợp các giải

pháp hàng đầu Châu Âu tại Việt Nam và Đông Nam Á.
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Bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến đầu, nơi tập trung nhiều bệnh nhân đến từ nhiều nơi, vừa qua

từng là nhiều ổ dịch nghiêm trọng. Lực lượng bảo vệ hiện tại đang quá tải, việc ghi chép bằng giấy như

một số bệnh viện hiện tại Từ Dũ, Chợ Rẫy rất phiền phức và không hiệu quả. Nhiều bệnh viện cho ra biện

pháp đóng dấu, hay vòng đeo kiểm dịch nhưng cũng vẫn tiếp xúc gần. Thực tế nguy cơ lây bệnh vẫn có.

Sự tiện lợi khi đến khám bệnh nếu dùng hệ thống FaceID tự động, phân loại khách VIP hoặc bệnh nhân

đặc biệt cũng là một tính năng hay cho khách hàng.

Bệnh viện



Trường học, trẻ em thường là đối tượng chưa ý thức

cao về việc phòng tránh dịch, các em vui chơi sinh hoạt

sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với đối tượng có mầm

bệnh. Việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ cổng ra vào,

giúp cho khả năng lây nhiễm thấp hơn, đồng thời kiểm

soát ra vào đảm bảo an ninh cho học sinh và giáo viên.

Trường học

Giải pháp:

 Nhận diện khuôn mặt

 Điểm danh tự động

 Rửa tay và sát khuẩn

 Tự động thông báo cho Phụ huynh



Các tòa nhà văn phòng nơi có mật độ người ra vào rất đông,

thường rất khó quản lý, vất vả cho đội ngũ bảo vệ. Việc kiểm

tra gắt gao gây phiền hà ảnh hưởng đến độ hài lòng của

Khách đến tòa nhà nhất là những Tòa nhà cao cấp, hạng A

,A+ thường là nơi tọa lạc của các Công ty Đa quốc gia, Tập

đoàn tầm cỡ, khách VIP hoặc các lãnh đạo thường xuyên lui

tới, họ sẽ rất không thoải mái khi phải kiểm dịch bằng thiết bị

cầm tay, khai báo y tế hay trình CMND.

Tòa nhà văn phòng

Giải pháp:

 Nhận diện khuôn mặt

 Đo thân nhiệt chủ động

 Khai báo y tế cho khách vãn lai

 Tích hợp quản lý tòa nhà



Tòa nhà chung cư, nơi cư dân ra vào thường

xuyên, việc hạn chế tiếp xúc vật lý (Bấm nút, tay

nắm cửa, quét thẻ, v.v.) là điều cần phải làm, đồng

thời quản lý dễ dàng khách đến thăm mà không

cần phải có bảo vệ túc trực. Bãi đổ xe chung cư

cũng có thể áp dụng giải pháp kiểm soát ra vào

bằng FaceID hạn chế tiếp xúc thẻ từ.

Tòa nhà chung cư

Khu biệt thự
Tương tự như chung cư, ở khu biệt thự việc kiểm

soát ra vào mà vẫn đảm bảo riêng tư luôn là yếu tố

quan trọng. Giải pháp FaceID tích hợp sẽ tự động

đo thân nhiệt, kiểm tra khẩu trang và mở cổng hoặc

barrier tự động cho cư dân VIP.



Khách sạn, resort là nơi có rất nhiều khách vãn lai, việc

trang bị hệ thống kiểm soát ra vào đơn thuần là không thể

và rất bất tiện, khách hàng có thể quên, mất thẻ hoặc kẻ

gian dễ dàng trà trộm. Bảo vệ an ninh cho Khách

sạn,resort là một áp lực lớn.

Công nghệ FaceID giúp nâng cao trãi nghiệm khách hàng

bằng việc nhận diện khách VIP, khách thân thiết hoặc

quản lý ra vào mà không cần phải can thiệp của bảo vệ.

Khách sạn, resort 

Nhà hàng, quán cafe
Có thể ứng dụng giải pháp đo thân nhiệt và rửa tay tự

động. Không cần phải chờ đợi mà vẫn tạo không khí

thoải mái cho khách hàng. Tùy chọn chi phí phù hợp

với khả năng đầu tư.



Trung tâm thương mại

Cơ quan hành chính

Trung tâm thương mại là nơi cung cấp nhu yêu phẩm

thiết yếu cũng là nơi có rất nhiều người ra vào.

 Nhận diện khuôn mặt

 Kiểm soát ra vào

 Đo thân nhiệt và yêu cầu đeo khẩu trang

 Đảm bảo an ninh.

 Đăng ký ra vào online.

 Phân luồng dịch vụ

 Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh từ xa

 Tích hợp quản lý công

 Giải pháp chuyển đổi số.

 Đảm bảo an ninh, nguy cơ sự cố tấn công



MODIVISION

FACE ID & AI NHANH NHẤT THẾ GIỚI





CÁC DÒNG SẢN PHẨM CHÍNH

MODI FaceBAR MODI FaceScreen MODI FaceID Stand MODI FaceID Bridge



Cập nhật những quảng cáo, 

thông báo của Tòa nhà.



MAY ĐO THEO DỰ ÁN

Sản xuất tại CHLB Đức, Châu Âu. 

Bảo hành 24 tháng. Hỗ trợ kỹ thuật lên đến 05 năm.

Hệ thống camera 3D cao cấp, nhận diện chính xác.

Thuật toán AI. Độc lập và độc quyền.

Phần mềm thông minh, dễ sử dụng và may đo theo dự án.

Lưu trữ dữ liệu độc lập, bảo mật thông tin tối đa.

Thay thế việc truy cập truyền thống.

Dễ dàng tích hợp với bên thứ 3.

Mang đẳng cấp Châu Âu cho căn hộ và tòa nhà của bạn



KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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