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ساخت قفل هوشمند

یاس ،نرم فزاری با کاربری آسان و امکاناتی گسترده
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اطالعات مهمی برای کسب و کار شمـا داریـم . . .

هم اکنون در خبرنامه یاس عضو شوید

ساخت قفل هوشمند

این شرکت آمریکایی قفل هوشمندی را طراحی کرده است که قابلیت خواندن  ۰۲۲اثر انگشت مختلف
را دارد و نام آن » «Tapplockاست .قفل هوشمند دارای حسگرهایی است که به وسیله آنها می
تواند اثر انگشت افراد را تشخیص دهد و باز شود.
همچنین این قفل هوشمند می تواند با بلوتوث به گوشی همراه متصل شود و ظرف مدت  ۸دهم ثانیه
عمل باز و بسته شدن را انجام دهد ضمن اینکه اگر شخص ناشناسی اقدام به باز کردن قفل کند شروع
به کشیدن آژیر می کند .همچنین با یک بار شارژ کامل باتری این قفل هوشمند می توان سه سال از
آن استفاده کرد.

فرصتی مناسب برای شروعی دوباره و مطمئن

یک شرکت آمریکایی موفق به ساخت قفل هوشمندی شده است که با کانکت شدن به تلفن همراه باز
و بسته می شود.
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آیا می دانید عمده مشکالت و اثر از دست دادن فرصت های مناسب به وجود می آید؟
 بسیاری از زیان های مالیاتی و حقوقی و  ...در اثر عدم اطالع از آخرین قوانین و مقررات است.
بسیاری از فرصت ها در اثر عدم آگاهی از اطالعیه ها و بخشنامه های جدید از دست می رود.
بسیاری از مشکالت کسب و کار در اثر تغییرات سریع محیط اطراف و عدم اطالع ما از آخرین دستاوردهای دنیاست.
مشکالت بی شماری در اثر عدم استفاده از ابزار مناسب ،در زمان مناسب ایجاد می شوند.
فرصت را از دست ندهید . . .

در خبرنامه یاس عضو شوید

(انتشار این مقاله به شکل موجود بالمانع است)
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یاس یک نرم افزار جامع در حوزه مالی ،صندوق ،فروش ،انبار ،دستمزد ،بودجه و بهای تمام شده است

