
Công ty C! ph"n Beet Innovators ti#n thân là Kh$i Nghiên c%u và Phát tri&n (R&D) tr'c thu(c BeetSoft - 

Top 50+10 doanh nghi)p CNTT l*n nh+t Vi)t Nam n,m 2019. V*i m-c tiêu tr. thành Công ty hàng /"u v# 

cung c+p các s0n ph1m d'a trên n#n t0ng công ngh) AI, Beet Innovators /ã và /ang tiên phong %ng 

d-ng các gi0i pháp tiên ti2n nh+t trong l3nh v'c h4c máy và h4c sâu /& s0n xu+t ra các s0n ph1m /56c 

thi2t k2 chuyên bi)t, /áp %ng nhu c"u thi2t th'c  cho t7ng khách hàng. BiFace là m(t s0n ph1m tiêu bi&u 

vinh d' /8t gi0i Sao Khuê 2020 v*i gi0i pháp nh9n di)n khuôn m:t c;a Beet Innovators.
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NH%NG &'I TÁC VÀ KHÁCH HÀNG &ANG TR!I NGHI#M S!N PH(M C)A CHÚNG TÔI
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GI!I PHÁP NH"N DI#N KHUÔN M$T - BIFACE

Màn hình: LCD 10 inch
Nh9n d8ng sinh tr@c h4c: Khuôn m2t
Phát hi)n khuôn m:t tr'c ti2p
Công ngh3 3D phát hi)n m:t 
th9t/ gi0
Kh0 n,ng x? lA khuôn m9t 8 - 12 fps
S$ l56ng khuôn m:t nh9n di)n:
Không gi4i h5n 67i v4i BiFace 2.0 
5000 khuôn m2t 67i v4i BiFace 2.0 Pro
T$c /( nh9n di)n: <1s
K2t n$i Ethernet qua giao th%c TCP/IP
Qu0n lA qua giao di)n web
VB nhôm nguyên kh$i
Ci#u ki)n ho8t /(ng: -20 68n 45 69 C
Kích th5*c DxRxC: 265x195x47mm
NguDn: DC 12V 6A
Xu+t x%: Vi3t Nam 
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 KhB nCng mD r9ng vô 
h5n, không gi4i h5n s7 
lEFng ngEGi chHm công

H3 th7ng báo cáo REAL-
TIME nIm bIt, quBn lJ giG 
làm vi3c cKa nhân viên 

DL dàng tích hFp 
v4i phMn mNm cKa 
6On vP thQ 3

ChHm công 6iRm danh 
bSng khuôn m2t, nhIn tin 
thông báo khi thành công

T7c 69 chHm công 
nhanh, KHÔNG TTI 1s

H3 th7ng cloud quBn lJ 
tUp trung, truy cUp mVi 
lúc, mVi nOi. Có khB nCng 

k8t n7i toàn cMu

Tích h6p h) th$ng ACESS CONTROL  Màn hình hi&n thE l*n: 10 inch


