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Již téměř 20 let pomáháme firmám zefektivnit procesy 

závislé na ověřování identity poskytováním jistoty v 

identifikaci osob a majetku

www.argustrueid.com

Řešení Správy  
Biometrické Identity



Argus TruelD je v jádru vývojářem biometrické technologie, zaměřeným na tvorbu systémů, které 
zefektivňují podnikové procesy a snižují rizika pomocí unikátní a bezpečné identifikace jednotlivců.  
Téměř dvacet let našich rozsáhlých odborných znalostí průmyslu nám umožnilo vytvořit technologická 
řešení, která zahrnují ‘Biometrické Podnikání’. Nezáleží na velikosti ani druhu podnikání, naše aplikace 
cílí na celou škálu podnikatelských problémů a výzev tam, kde je vyžadována jistota v identifikaci osob 
a majetku.

Řízení Přístupu
Spravujte práva fyzického 
přístupu, práva a pohyby 
mezi zónami

Správa Návštěvníků
Poskytuje zápis a kontrolu 
pohybu návštěvníků

Čas & Docházka
Poskytuje zápis a kontrolu 
pohybu návštěvníků

Správa Označeného Majetku
Samoobslužné biometrické 
vybavení na řízení využití a 
vrácení označeného majetku

Správa Klíčů
Samoobslužný biometrický 
přístup a řízení politiky 
správy klíčů

Profesionální Služby
Návrh, tvorba a implementace 
integrovaných biometrických 
řešení

Biometrické 
Podnikání

Naší technologii důvěřují největší vládní 
agentury v Austrálii a rovněž společnosti 
úrovně 1. Při ochraně svých zdrojů, 
poskytování bezpečného přístupu a 
zmírnění rizik spoléhají na naše platformy 
řízení.

Naše řešení zpracovávají každý den 
bezchybně miliony transakcí a umožňují 
nám zefektivnit podnikové procesy klientů 
po celém světě.

V čem se Argus odlišuje
VÍCE NEŽ JEDEN MILION 
AKTIVNÍCH UŽIVATELŮ DENNĚ

ZPRACOVÁNÍ DESETI 
MILIONŮ ID DENNĚ

PŘÍTOMEN VE DVACETI 
SEDMI ZEMÍCH SVĚTA



Profesionální Služby Argus
Argus vždy vyhodnocuje požadavky klienta a provozní prostředí, 
poté zajistí nejlepší možnou technologii z celého světa pro 
použití ve vhodném individuálním řešení pro daný účel.

V průběhu poté zvyšuje hodnotu podnikání klienta zmírnění 
rizik během výzkumné fáze a zároveň implementace řešení 
umožňujícího plynulý biometricky kompatibilní pracovní postup. 

Rozumíme procesům, systémové integraci, komercializaci 
hodnoty rizika a máme nejlepší zdroje pro podporu klientů od 
úvodní fáze projektu až po dlouhou dobu po implementaci.

Po téměř dvacet let náš tým poskytuje špičková řešení 
pracovních postupů, která umožňují biometrickou identifikaci a 
zajišťují nejvyšší možnou úroveň jistoty pro naše klienty.

Biometrická identifikace je rychlá, přesná, pohodlná, bezpečná a 
stále více nákladově efektivní. Tradiční formy reálné identifikace 
jsou méně bezpečné a mohou být duplikovány, nebo ukradeny. 
Unikátní fyzické rysy jedince (např. otisky prstů) mohou být 
propojeny s předem určenými přístupovými právy a zároveň 
poskytují vyšší úroveň bezpečnosti.

Řešení vytvořená v rámci TrueID umí zahrnovat identifikaci otisků 
prstů, rozpoznání duhovky, obličeje, dlaňových žil, hlasu, podpisu 
a dalších biometrických technologií dle potřeby. Toto zajišťuje, 
aby každé řešení používalo nejvhodnější technologii vhodnou pro 
potřeby a konkrétní požadavky zákazníka. Řešení Argus TrueID 
jsou navrhována v rozsahu od malé instalace na jednom místě, až 
po široká podniková multi-modální řešení, která zahrnují různé 
lokace s řízením podnikových operací pomocí jedné platformy.

Řešení Správy Biometrické Identity

Obličej Žíly dlaně

Hlas

Žíly prstu

Duhovka

Otisk prstů

Naším úkolem je ‘pomoci ochránit naši společnost´, protože věříme, že je každý člověk oprávněn žít a 
pracovat v bezpečném prostředí. Po významné investici do R&D během posledních 18 let jsme vyvinuli 
vyspělý soubor řešení se záviděníhodným záznamem. Jsme hrdí na to, že jsme největším australským 
poskytovatelem řešení založených na biometrické identifikaci.

Naše hodnoty

Očekáváme 
změnu a rychle 

se přizpůsobíme

Agilnost Hodnota Inovace Jednoduchost Zkušenost Jistota

Tvoříme pohodlí, 
takže výhody jsou 

rychle patrné

Vytváříme unikát-
ní řešení Argus, 
která předbíhají 

trh

Pro vše co děláme 
poskytujeme 

jedno kontaktní 
místo

Děláme vše 
pro dokonalou 

zkušenost 
našich uživatelů

Dáváme našim 
klientům jistotu 

identifikace



Náš technologický zásobník
V srdci každého TruelD řešení je celo-podniková 
jednobodová biometrická identifikace a ověření, 
vytvořené v rámci Argus TruelD. Zásobník TrueID 
zajišťuje, že naši klienti nejsou nikdy vázáni na 
prodejce. Umožňuje biometrickým technologiím v 
každém řešení výměnu, nebo úpravu dle potřeby. 
Řešení TrueID je připraveno pro rozšíření a vyvíjí se 
v souladu s vývojem technologií a požadavky klienta. 
Výsledkem jsou v budoucnu rozšiřitelná řešení, 
zajišťující dlouhou životnost v rychle se měnícím 
prostředí.

Naši klienti

Naše odbornost

Máme tu správnou odbornost a kvalifikaci pro zajištění dodávek včas a za dohodnutou 
cenu. Naši konzultanti jsou certifikování PMP s rozsáhlými zkušenostmi v rámci virtuálních 
mezinárodních týmů.

Argus funguje dle Standardů ISO 9001, 2000, 27000 &15408

Použité architektonické standardy zahrnují AAMVA, ICAO, NIST, JITC, FIPS 140-2 Level 3, AES 
FIPS-197, Triple-DES, Blowfish, PKI with RSA, SSL 128, X.509, BioAPI, ASIO T4, SCEC, Common 
Criteria EAL2.

www.argustrueid.com

Kontaktujte nás:
United Kingdom
Biometric Technologies Ltd t/as Argus TrueID
Company Number:  07194096650024 
c/o WeWork
No. 1 Spinningfields
Quay Street, Manchester
M3 3JE, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1865 989470

Australia
Level 2, Building 2, 35-41 Waterloo Rd
Macquarie Park, NSW,  2113
Australia

Phone: +61 2 9870 4000
Support: 1300 887 147

Email: info@argustrueid.com
Argus Global Pty Ltd
ABN: 42 138 440 230

Czech Republic
OSTRAVA, City Centre
28. října 3346/91
Moravská Ostrava
Ostrava 702 00
Czech Republic

General: +42 (0) 777 351 651


