Program Zabezpieczania i Rejestracji Sprzętu Budowlanego

STA , POLICJA! - PILNE:
WYMAGANY DOWÓD IDENTYFIKACYJNY
Uznawany przez Home Office i ACPO
Program opracowany, aby pomóc Policji w identyfikacji sprzętu
Działające 24h/7 dni w tygodniu bezpieczne centrum telefoniczne z dostępem dla Policji
Oficjalny Program Rejestracji

CESAR – program zatwierdzony jako obowiązkowy przez wiele Samorządów i Instytucji
CESAR instalowany jest w standardzie przez wiodących
producentów, m.in.: Doosan, JCB, Vibromax, Manitou,
Bomag, NC Dumpers, Takeuchi, Bell, Merlo,

Landini, McCormick, Hanix, etc.

CESAR ID Triangle

Samoprzylepna
Etykieta

DNA
Unikalne, pochodzące z kryminalistyki
rozwiązanie "DNA" oraz najnowsze osiągnięcia
technologii ID wprowadzone przez Datatag.
Każdy element instalacji lub maszyny będzie
chroniony przez niewidoczny, niepowtarzalny
kod "DNA", a przestępcy będą musieli upewni
się, że usunęli wszystkie cząsteczki.

Ten elastyczny samoprzylepny transponder
zawiera niepowtarzalny numer identyfikacyjny,
który jest trwale zaprogramowany w jego
wewnętrznym układzie scalonym i znajduje
się pod/ w jednej z trójkątnych etykiet
identyfikacyjnych. Numer nie może zosta
zmieniony bądź usunięty i jest odporny na atak
posługujący się porażeniem elektrycznym i
falami magnetycznymi.

CESAR ID
Triangle
Te odporne na manipulacje płytki zawierają
niepowtarzalny numer identyfikacyjny
urządzenia zapewniając, że Państwa sprzęt
może zosta łatwo zidentyfikowany; są również
łatwe do ukrycia w maszynie. Płytka ID zawiera
także zarejestrowane na całym świecie
nazwy i znaki towarowe. Płytka indentyfikacyjna
umieszczona jest po obu stronach maszyny.

®

D
Datatag
®
Datadot
D
Doskonały system identyfikacyjnych
mikrokropek opracowany jako wyjątkowo
łatwy do stosowania. Datadots® mogą by
stosowane na dowolnej powierzchni, dzięki
czemu jest praktycznie niemożliwe, aby
przestępcy odnaleźli i usunęli je wszystkie.

Glass Tag
Glas
Transponder ten ma rozmiar zbl
zbliżony do
i
k ryżu i zostaje
t j ttrwale
l ukryty
k
w każdym
ziarenka
elemencie składowym urządzenia. Zawiera
niepowtarzalny kod liczbowy który jest trwale
zaprogramowany w jego układzie scalonym.
Numer ten nie może zosta zmieniony bądź
usunięty.

Niewiarygodne – Sprzęt wartości 1 miliona funtów każdego tygodnia staje się
łupem przestępców w Wielkiej Brytanii; tylko 5% maszyn wraca do właścicieli*
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ZABEZPIECZ SWOJE URZĄDZENIA NATYCHMIAST!
Proszę dzwoni 08 450 700 440 | www.cesarscheme.org

* Dane przybliżone
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