Brugerne tager selv portrætfoto til ID kortet

FotoMat – Selvbetjening til Foto optagelse

FotoMat er nem at betjene og robust bygget
FotoMat fra IDonline sikrer virksomheden, skolen eller
foreningen en nem og smidig opgave med at få taget
portrætfoto af bruger og elever til brug på ID kortet
eller studiekortet.
Brugerne betjener sig selv i FotoMaten og derved spares
rigtigt mange administrative resurser – herunder
specielt tid og penge til fotografen og administrationen.
Den specielle software sikrer at det kun er de
registrerede bruger som kan tage deres billeder og
gemme dem i databasen sammen med deres navn,
medarbejdernummer / Studienummer m.m.
FotoMat og softwaren er opbygget brugervenligt og
sikkert. Brugerne guides nemt via touch skærmen og
hjælpetekster gennem funktionerne.

FotoMat leveres som
standard som vægmodel i
vandalsikker stål kabinet.
Indeholder touchskærm, HD
kamera og quick mini PC

Det tager kun ganske få sekunder at tage foto og
gemme det i databasen.
Brugeren taster sit CPR nr. eller medarbejder nr. og herefter vises brugerens navn og evt.
andre informationer på skærmen – nu kan brugeren kontrollere at informationerne er
korrekte.
Brugeren trykker ”Tag Foto” og FotoMaten tager automatisk 3 fotos med 2 sekunders
mellemrum – herefter vælger brugeren selv det af de 3 foto de synes bedst om og trykker
”Vælg Foto” Nu er foto gemt i databasen sammen med navn og øvrige data.
Kortprinteren og designsoftware kan nu trække data og foto fra databasen og udskrive ID
kortet eller studiekortet.
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FotoMat – Selvbetjening til Foto optagelse

Brugeren taster CPR nr. / medarbejder nr. / Studie nr.

Info valideres med databasen og brugeren bekræfter det er ok

Foto tages og brugeren vælger foto som skal bruges på kortet

Foto gemmes i den eksisterende database sammen med data

Designsoftware henter data sammen med foto i databasen

Adgangskort / ID kort printes med navn og foto

● Det færdige kort udleveres til brugeren
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