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Có lẽ khái niệm thẻ proximity ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên vẫn có không
ít người thắc mắc thẻ proximity là gì? Địa chỉ làm thẻ proximity ở đâu uy tín, chất lượng? Và để
giải đáp được thắc mắc này thì mời bạn cùng đến ngay với bài viết dưới đây.

  

Giải đáp thắc mắc thẻ proximity là gì?

  

Thẻ proximity là gì có lẽ là thắc mắc của không ít người. Trên thực tế đây là thẻ từ có chức năng
kiểm soát nhân viên được nhiều công ty, đơn vị sử dụng. Bên trong thẻ có chứa một ăng ten và
ID duy nhất. Mỗi nhân viên có thể giữ thẻ và không nhất thiết phải tiếp xúc với đầu đọc mà vẫn
nhận được tín hiệu được phát ra từ ăng ten. Và thông số của ID sẽ được truyền đến trung tâm xử
lý dữ liệu và cửa sẽ tự động mở.

  

Chính phương pháp sử dụng thẻ proximity  được coi là một trong những giải pháp tuyệt vời để
kiểm soát tình trạng ra vào hay an ninh tại khu vực đậu xe, cửa ra vào các tòa nhà lớn. Đặc biệt
loại thẻ này có thể hoạt động trong mọi điều kiện không chịu ảnh hưởng của thời tiết như: mưa 
gió, tuyết, nhiệt độ thay đổi...
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  Mách địa chỉ làm thẻ proximity chất lượng
  

Sau khi đi tìm hiểu thẻ proximity là gì có lẽ không ít người băn khoăn về các đơn vị sản xuất
loại thẻ này uy tín, đảm bảo chất lượng. Hiện nay có không ít đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ
proximity tuy nhiên để đảm bảo chất lượng bạn nên đến với những địa chỉ uy tín như
thegioithenhua.vn.  Dưới đây là những lý do bạn không nên bỏ qua địa chỉ làm thẻ proximity
như:

  Đảm bảo chất lượng
  

Toàn bộ thẻ proximity được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại vượt trội. Nhờ vậy giúp
đảm bảo tuổi thọ và chất lượng của thẻ cũng như tránh ảnh hưởng của thời tiết đến chức năng
hoạt động.
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  Đặc biệt đối với những đơn vị sản xuất thẻ proximity uy tín như thegioithenhua.vn khách hàngsẽ được hưởng chính sách bảo hành dài hạn. Nhờ vậy bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượngthẻ.  Giá thành phải chăng
  

Khi đến với dịch vụ làm thẻ proximity của thegioithenhua.vn khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm
về mức giá. Đối với chúng tôi những khách hàng càng in số lượng thẻ lớn thì mức phí càng
giảm. Đặc biệt thegioithenhua còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân
thiết. Nhờ vậy khi đặt thẻ bạn sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lớn.

  

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn giải đáp thông tin thẻ proximity là gì cũng như tìm
được đơn vị sản xuất thẻ đáng tin cậy.

  

Xem thêm: Dịch vụ làm thẻ cảm ứng proximity uy tín số 1 hiện nay
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