NERUŠÍME DĚTI ZVUKOVÝMI SIGNÁLY A NEODVÁDÍME
PEDAGOGY OD SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ A HER 
Navrhli jsme ŘEŠENÍ dle požadavků mateřských škol! Nabízíme jedinečné vlastnosti biometrického
zabezpečení vstupních dveří s možností KOMBINACE s čipovým řešením či domácími telefony.
Každému z rodičů můžete dopřát komfort vlastního klíče, ať v podobě osobního otisku prstu,
který nelze ZAPOMENOUT, ZTRATIT, ZNEUŽÍT a je vždy při ruce, tak čipu.

Bezpečná školka
Řešení zabezpečení vstupu do mateřských
škol bez asistence pedagoga.

www.mojesafy.cz

Proč SAFY?
Jak to funguje?
Jedná se o kombinované řešení biometrického systému (identifikace pomoci otisku prstu) s čipovou variantou
(identifikace čipem). Jen na Vás záleží, jakou variantu a v jaké míře zvolíte s absolutní flexibilitou obou možností.
My stojíme za vznikem a vývojem bezpečnostního systému SAFY, čerpáme z jedenáctileté zkušenosti. Celodenním uzavřením budovy
eliminujete mnohá rizika na minimum! Děti nejsou ve třídách rušeny opakovaným zvoněním a pedagogové nejsou odváděni od činností
s dětmi z důvodu identifikace osob a zajištění bezpečného prostředí.

Pro rodiče
Díky pěti minutám, které věnujete nasnímání otisku
(šablony, která po zpracování matematickými
operacemi není volně čitelná) získáváte osobní
přístup, sloužící k otevření dveří po celou, někdy
několikaletou spolupráci s mateřskou školou.
Jednoduchost
Jednoduchým přiložením prstu k venkovní čtečce umožníte systému
Vaši identifikaci a následné otevření vstupních dveří. Svůj klíč máte
vždy při sobě! V případě nemožnosti využít biometrii je k dispozici
čipové řešení.

Identifikace
Vaše identifikace je jednoznačná, přesná a nezneužitelná. Každé dítě
může mít přiřazeno neomezené množství osob, které jsou oprávněny
k jeho vyzvednutí. Systém toto přiřazení prověří a může informovat
pedagoga.

Komunikace
Schopností systému je informovat Vás formou emailu o příchodu či
odchodu Vašeho dítěte v doprovodu jiné, Vámi pověřené osoby, která
se identifikuje při vstupu do školního zařízení.

Bezpečnost
Otisk se neukládá jako snímek, ale jako množina bodů, kterou nelze
zpětně v otisk zrekonstruovat. Celodenním uzavřením budovy školky
je dosaženo bezpečného prostředí pro Vaše děti i pedagogy. Riziko
krádeže a vandalismu je eliminováno na minimum.

Pro pedagogy
› Svou pozornost můžete plně věnovat dětem. Systém SAFY sám prověří
a vpustí do budovy školky jen osoby, které mají oprávnění vstoupit.

› Systém je vyvíjen přímo na míru mateřským školám, obsluha systému
je velmi intuitivní a snadná. Systém hovoří Vaší řečí.

› Odpovědný pedagog je schopen sám nové přístupy jak zavádět
tak odebírat. Hromadná akce, jako je odstranění předškolních dětí
ze systému, zajistí automatickou blokaci přístupů všem navázaným
oprávněným osobám, které nemají vazbu na mladší dítě.

› Zobrazením jména na řídící jednotce či tabletu umístěného ve třídě,
je systém schopen informovat pedagoga o přítomnosti rodiče
(oprávněné osoby) v budově školky.

› Záznamy o průchodech jsou uchovávány a mohou sloužit
pro případnou zpětnou kontrolu.

› Varianta jednotného číselného kódu, který je šířen pouhým sdělením,
bez možnosti kontroly ze strany mateřské školy, je nedostatečným
řešením. Volně otevřené vstupní dveře, byť jen v době předání dětí,
je téměř nepřijatelným rizikem.

› Školní zařízení s kapacitou 60 dětí, využívající k zabezpečení vstupu
jen kamerový systém (videotelefon), vyžaduje od personálu schopnost
během velmi krátkého času, zapamatovat si a mít schopnost bezpečně
identifikovat až 240 osob! Přijmete tuto zodpovědnost?

› SAFY se pro Vás stane víc než jen bezpečnostním systémem, bude
Vaším kolegou a pomocníkem.

Jak to vypadá v praxi
Celý postup by se dal popsat třemi jednoduchými kroky.

Před školkou
Venkovní čtečka

Identifikace
Rodič přichází do školky,
identifikuje se přiložením prstu
na venkovní čtečku.

Snímá otisk prstu
a předává řídící
jednotce.

1

Řídící jednotka

Čtečka

Ve školce

Identifikuje osobu, prověřuje
vazbu na svěřené dítě,
otevírá dveře a zajišťuje
správu systému.

Dveře

2 Otevření dveří

V případě úspěšné identifikace, systém
SAFY zkontroluje zda má daná osoba
v daném čase oprávnění vstoupit.
Při úspěšném prověření řídící jednotka
uvolní zámek.

Interní
čtečka

3
Kontrola
vydání dítěte
při odchodu
Pedagog má možnost provést
kontrolu osoby na řídící jednotce
a tím prověřit oprávnění
k vyzvednutí daného dítěte.

Otázky & Odpovědi
Kolik oprávněných osob k vyzvednutí může být
přiřazeno k mému dítěti?
Systém SAFY zvládne přiřadit a následně prověřit
neomezené množství dle Vašich potřeb.
Máte náhradní řešení, pokud je otisk nečitelný?
Ano, nabízíme řešení formou čipového zabezpečení.
Mám obavu z uložení svého otisku, jak je systém zajištěn?
Váš otisk se neukládá jako obraz, ale jen jako soubor bodů,
které nelze zpětně zrekonstruovat.

Společnost COMFIS s.r.o. je výrobcem
a vývojářem bezpečnostního systému
SAFY. Má více než 11 let zkušeností
na trhu biometrických technologií.

Co se stane, pokud dojde k výpadku elektrického proudu?
Systém lze zajistit náhradním zdrojem UPS.
Máte řešení pro více vstupů do budovy školky?
Ano, každý vchod lze zajistit přístupovou čtečkou,
která je spárována s jednou řídící jednotkou.

Kontakt

COMFIS s.r.o.
Hradišťská 857
Buchlovice 687 08

Obchodní oddělení
+420 572 411 940
prodej@mojesafy.cz

www.mojesafy.cz

