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SISTEMA
Profesionali blaivumo tikrinimo sistema Alcodetector ID skirta kontroliuoti, kad į patalpas ar teritoriją nepatektų apsvaigę 
nuo alkoholio asmenys. Stacionariu alkotesteriu blaivumą pasitikrina visi į darbą atvykstantys/išvykstantys darbuotojai.

TECHNOLOGIJA
• Alcodetector ID sistemą ir programinę įrangą sukūrė UAB Alkotesteris, turintis 15 metų patirtį  šioje srityje
• Stacionariame alkotesteryje naudojama pasaulyje pripažinta profesionali blaivumo patikrinimo įranga
• Alcodetector ID su profesionalios klasės elektrocheminiu jutikliu tipas yra patvirtintas Lietuvos matavimo priemonių 

registre
• Alcodetector ID sistema turi biometrinę veido atpažinimo funkciją
• Tikrinimo rezultatai ir nuotraukos išsaugomi prietaise bei duomenų bazėje internete naudojant Wi-Fi, LAN ar mobilius 

duomenis, informacija gali būti peržiūrima lietimui jautriame monitoriuje
• Blaivumo tikrinimo sistema veikia nepertraukiamai ir nesant interneto ryšio
• Informacija apie neblaivius darbuotojus perduodama vadovams SMS arba el. paštu
• Gali būti komplektuojamas su turniketais ar elektroninėmis spynomis
• Veikia autonomiškai, be nuolatinės administratoriaus priežiūros, gali būti valdomas nuotoliniu būdu

KAIP VEIKIA?
• Autonomiškai patikrina į darbą atvykstančių/išvykstančių darbuotojų blaivumą 
• Darbuotojas alkotesterį aktyvuoja RFID kortele arba suvesdamas savo unikalų kodą
• Darbuotojas keletą sekundžių pučia į alkotesterį per vienkartinį šiaudelį
• Pučiančio asmens veidas fotografuojamas, nuotrauka ir rezultatas rodomas alkotesterio ekrane ir įrašoma atmintyje 
• Gali būti atliktas biometrinis tapatybės patvirtinimas
• Iškvėptame ore aptikus alkoholio, atsakingi asmenys informuojami el. paštu arba SMS  
• Automatiškai parengiami ir spausdinami nušalinimo nuo darbo aktai
• Neaptikus alkoholio, sistema gali aktyvuoti turniketą ar elektroninę spyną, kad į patalpas patektų  

atpažinti blaivūs asmenys
• Pasirinktais pjūviais suformuojamos ir pateikiamos periodinės blaivumo tikrinimo ataskaitos

KAIP ĮSIGYTI?
• Galite rinktis: įsigyti sistemą arba ją išsinuomoti pageidaujamam laikotarpiui
• Pasirinkę Jūsų poreikiams optimalų programinės įrangos licencijos tipą, naudosite tik tai,   

ko Jums tikrai reikia
• Konkurencinga kaina – mokėsite už individualiai pasirinktą paketą
• Pateiksime standartines, asmens duomenų ir informacijos konfidencialumą užtikrinančias, pirkimo, 

nuomos ir konfidencialumo sutartis
• Atliksime alkotesterio metrologinę patikrą ir kalibravimą (kas 6 mėn.)
• Sistemą įrengsime Jūsų nurodytame objekte per 48 val. po sutarčių pasirašymo
• Apmokysime sistemos administratorių, teiksime On-line pagalbą

Daugiau informacijos: www.alkotesteris.lt tel. +370 684 22222
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