
Latech Company 
 

 

 

6 / 1 4 / 2 0 1 5 P a g e  | 1 

 

 معرفی کارت های هوشمند شرکت التک
 

 چالش ها:

افزایش کیفیت خدمات و بهره وری برای هر سااااما م مهم مم با.اادز افزایش کیفیت خدمات ب  

سنتم عنوان یک مف ستم های  سی ضاد با  ستم های هوم در ت سی .دز در  با بهره وری پایین مم با

ندهایم هم ون تقااادی  هویت در  با.ااادز فرآی غذ مم  کا نای  ها بر مب ند  قدیمم، هم  فرآی

فرآیندهای امنیتم، پرداخت یک هزین  در فرآیند خرید، پرداخت آفالین، کارت های .ااهرو دی، 

ستند تجارت الکترو یک، دالیل امنیت .هرهای بزرگ، فرآیند هایم ه م و مدیریت حمل و  قل در 

ک  اسااتفاده اا کاغذ باعت تیمیل هزین  و کاهش .اادید بهره وری مم .رددز ب  مناور افزایش 

بهره وری باید ب  ساامت ایرساااخت های الکترو یکم حرکت کردز ایرساااخت الکترو یکم در یک 

سط ابزاری هم ون کارت  .و دز کارت دولت الکترو یکم، تو .مند کامل و عملیاتم مم  های هو

، چیپ،  وار مغناطیسم، وززز مم توا ند داده های .ما را ذخیره CPUهای هو.مند با استفاده اا 

.ما را ب  د یای دیجیتال متقل  مایندز .رکت التک طیف وسیعم اا کارت ها هو.مند را تامین در امان  یاا ب  .ما تیویل داده و کرده و 

 ایدز مم  م

 
 
 
Solution: 

کارت های هو.مند کاربردهای وسیعم در حواه پرداخت الکترو یک، کارت های .هرو دی، دسترسم ب  مکان های فیزیکم وززز دار دز .رکت 

 زالتک دو  وع اا کارت های هو.مند ایر را تامین مم  ماید

 کارت های تماسم ز1

 )کارت های مغناطیسم)مگنت 

 کارت های جاوا 

 غیر تماسمکارت های  ز2

 کارت های فرکا س پایین 

  کارت های فرکا سUHF 

 راهکار .ناسایم خودکار:

 ناسایم خودکار ا سان، جهت حضور غیاب، کنترل تردد، میدودیت در دسترسم ب  مکان های فیزیکم، موقعیت یابم  سبم. 

 ناسایم حیوا ات. 

 ناسایم بار، چمدان، ساک وززز. 

  ب  پارکینگ.ناسایم خودروها جهت ورود و خروج 

 وزززز 
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 کاربردهای مالم:

 کارت های .هرو دی 

 کارت های پرداخت الکترو یک 

 کارت های با کم 

 کارت های اعتباری 

 کارت های با.گاه مشتریان 

  خدمات خودرو وزززکارت های  

 کاربردهای حمل و  قل:

 واهینام  را ند.م. 

 پرداخت الکترو یکم عوارض 

    تردد .مار و ثبت تعداد  فرات در مسافرت های رواا 

 کارت های مترو، اتوبوس وززز 

 
 

Latech Specific Services: 
Latech provides a full cycle (see Figure 1) of services from assessing 

customer system and environment to deploy, tune, train and 

support. 

Brands: 

  

 

 
Contact us for more info: 

 Our site:  www.lajvardtech.com 

 Email:  info@lajvardtech.com 

 Phone:   +98 21 88 54 51 32-5 

 Fax:   +98 21 88 44 6809 

 

Figure 1: Latech Services 

http://www.lajvardtech.com/

