
 یر یگره ،اصالت طرح کنترل   باسلر در aceهای سری از دوربین فرزام شرکت آرشام ماشین

 .کندمیاستفاده  (TTAC) محورسالمتهای و ردیابی فرآورده

 مشتری

 آرشام ماشین فرزاممنا : 

 31 پالک ،خ جعفری ،شهریور17 یابانخ ،ابتدای بزرگراه فتح ،آدرس: تهران 

  :های الکترونیکی سازی سیستمطراحی و پیاده، صنعتیاتوماسیون حوزه فعالیت 

  :سال 10بیش از سابقه کار در این حوزه 

 کاربرد

با هدف مبارزه با اقالم تقلبی در حوزه  (TTAC) محورسالمت یهافرآورده یابیو رد یر یگرهطرح کنترِل اصالت، 

شامل تمامی اقالم این  ،در بخش دارو آغاز و با سیری تکاملی به مرور 1387از سال  محورسالمتهای فرآورده

های غذایی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده داروهای گیاهی، های غذایی،بخش از جمله مکمل

 ، عبارت است از:شدهیطراحاز مزایای استفاده از سامانه  گردید. ...وبهداشتی و آرایشی

 

 با اقالم تقلبی مبارزه 

 مبارزه با قاچاق کاال 

 ،عرضه محصوالت  توزیع، نظارت بر زنجیره تأمین 

  و ردیابی محصوالت در طول زنجیره  یر یگرهایجاد نظام 

 وکمی محصوالتایجاد نظام پایش و کنترل کیفی 

  ایجاد سیستم واکنش سریع و فراخوان محصوالت

 نامنطبق در سراسر کشور در کلیه سطوح

 

 



 و مزایا حلراه

های نیازهای مشتریان خود در بررسی لیبل محصوالت از دوربین یبرآورده ساز  منظوربهشرکت آرشام ماشین 

ای در محیط اطراف دایره صورتبهها دوربین قرار دادنبا  . این شرکتباسلر استفاده نموده است aceسری 

 از:  اندعبارت یافزار نرم یهایژگیو ای لیبل را ممکن ساخته است.درجه 3۶0بازرسی  ،محصول

 

 
 

 هیثانیلیمدر خواندن بارکد در حد چند  باالسرعت  

 زمانهم صورتبه ریتصو کیخواندن چند بارکد در  تیقابل 

 الگو با نام دلخواه رهیو ذخ فیتعر  تیقابل 

 یبه دو صورت محل اجرا (Local) و تحت شبکه  

 یکیگراف صورتبه ریموجود در تصو یخطاها شینما  

 سیتابیاتصال به انواع د تیقابل  

  یعیرابطه تجم یبرقرار (Parent-Child) سیتابیبارکدها در د نیب  

 نیاز چند دورب یافتیدر  ریتصاو زمانهمپردازش  امکان 

 



  نماید:های باسلر را چنین بیان میشرکت آرشام ماشین دالیل خود برای انتخاب دوربین

 نمایندگی معتبر در ایران 

 خدمات پس از فروش عالی 

 تنوع مطلوب تجهیزات کیفیت و 

 

 فناوری مورد استفاده

  دوربین سریace ( باسلرacA4600-10uc  وacA1300-30gc) 

 نورپردازی سفارشی 

 تحت ویندوز شدهنوشتهافزار سفارشی نرم 

  انجام محاسبات بر رویPC  یاچندهستهبه همراه پردازنده 

 

 بیشتراطالعات 

www.arshammachine.com  

 


