


„See the Truth Inside“ v 30 sekundah
Izkušeni strokovnjaki za dokumente vedo na kaj 
morajo biti pozorni pri pregledu dokumentov. 
Pogosto je mesto, kjer se opravljajo detajlni 
pregledi (analize) daleč vstran od mejnih 
policijskih postaj. 

Zaradi tega morajo kontrolorji iz prve kontrolne 
linije na meji, na avtocesti, na vlaku ali na 
letališču posumiti, da je predloženi dokument 
ponaredek.

Največkrat ima kontrolor le 30 sekund za 
odločitev ali je predloženi dokument pristen ali 
ponarejen.

Prva linija je pomembna!



charismaTec OG – Vodstvo

DI (FH) Sandra Slavinec
CEO / Direktorica

Znanje: trženje, prodaja, RFID optimizacija procesov, tehnično 
usposabljanje in svetovanje (intralogistika, RFID, pametna 
avtomatizacija za industrijo 4.0, varnost dokumentov in izdelkov)

FH-Prof. Dipl.-Ing. Dieter Lutzmayr
CTO / Tehnični direktor
Znanje: razvoj programske opreme (Embedded/Mikrocontroller, 
SPS, Android, IOS, C#), izdelava prototipov, 3D-tisk, industrijsko 
oblikovanje, tehnično usposabljanje in svetovanje

Tesno sodelovanje s strokovnjaki iz naslednjih področij:

varnost dokumentov, varovanje meje, projektiranje elektronike, 
gradbeništvo, varnostni inženiring, polprevodniki, RFID tehnika, 
Augmented Reality  



Doculus Lumus – idealno orodje za 
pregled dokumentov

Kvaliteta in 
popolnost

Točno to, kar 
potrebujemo na 

terenu

Robustnost
in oblika

KAJ NAM

JE POMEMBNO!



Doculus Lumus® ustreza vašim 
zahtevam: specifikacija na kratko

• 15 ali 22x povečava z akromatskimi, barvnimi in brez popačenja kvalitetnimi lečami v premeru 2 cm z zaščito od 
zunanje svetlobe

• 4 LED diode za direktno osvetlitev z dodatno močno osvetlitvijo (svetilka)

• 4 UV-LED diode za močno ultravioletno svetlobo 365 nm, nadomesti tudi UV-svetilko in povečalo za odkritje nano
označb v UV svetlobi

• 8 LED diod za avtomatsko izmenjavo stranske svetlobe: 8x izmenjujoča osvetlitev prikaže vse skrite plasti, elemente, 
značilnosti ali melirna vlakna v 3D efektu

• Možnost uporabe za desničarje ali levičarje: za vse levičarje, ki želijo osvetlitev vklopiti s palcem

• Način za dokumentiranje (posnetki): 1 min aktivnost osvetlitve; enostavno dokumentiranje brez dodatnih aplikacij z 
pametnim telefonom ali tablico

• Avtomatska izključitev (tudi ob uporabi tipk za vključitev svetlobe) po 1 min delovanju (v primeru, da se naprava pri 
transportu vključi pomotoma)

• Najmanj 3 do 5 mesečno delovanje naprave pri uporabi 2 AAA-bateriji ali akumulatorja (priporočilo: „eneloop“)

• Velike tipke za uporabo z rokavicami, varovalna vrvica proti zdrsu naprave iz rok

• Robustna vendar vitka oblika (design): neškodljiv padec iz višine do 1,5 m, naprava se lahko hrani v torbici

• Certifikati: Evropa (CE), ZDA (FCC), Kanada, Avstralija (ACMA) in Nova Zelandija

• Kontrola RFID pri vseh vrstah biometričnih listin (tip A in tip B, ID, ICAO)

• Barve: policijsko modra, rdeča, vijoličasta, limeta, srebrnosiva, oranžna, vojaško zelena ali peščena

Ta naprava je bila narejena s pomočjo in za namene policijskega dela. Vse kar mora  kontrolor v 30 sekundah potrditi ali 
preveriti glede pristnosti dokumentov je bilo implementirano v to napravo. Vprašanja in odgovore lahko najdete na naši 
spletni strani FAQs: http://www.doculuslumus.com/de/doculus-lumus/faqs/

http://www.doculuslumus.com/de/doculus-lumus/faqs/


Certificiranje Doculus Lumus®

▪ CE, preizkušena in potrjena skladnost z zahtevami naslednjih evropskih direktiv 
in standardov:
▪ 1999/5/EC Radijska in telekomunikacijska oprema (R&TTE)
▪ 2011/65/EU Omejitve pri uporabi nekaterih nevarnih stvari pri 

elektronskih in električnih napravah (RoHS)
▪ IEC 60950-1 Informacijska tehnologija - varnost

▪ FCC (Federal Communications Commission of the United States): Dodelitev 
pooblastila za opremo, FCC IDENTIFIER 2ACVI-DL

▪ IC (Industry Canada / Industrie Canada):
CERTIFICATION NUMBER 12347A-DL

▪ ACMA (Australian Communications and Media Authority, veljavno tudi za 
Novo Zelandijo): Regulativna oznaka skladnosti (RCM)



15x Doculus Lumus®
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Mobilna naprava za preverjanje:

• 15 kratno povečevalo z visokokakovostnimi lečami
• 4 LED diode za osvetlitev vključno z možnostjo           uporabe 

naprave kot žepno svetilko
• 4 zelo močne UV-LED diode z 365 nm
• 8 LED diod z izmenjujočo stransko svetlobo
• Možnost preklopa uporabe za desničarje in levičarje
• Način daljše osvetlitve za namen dokumentiranja
• Opcijsko: RFID kontrola čipa v e-potnih listih



22x Doculus Lumus®
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Mobilna naprava za preverjanje:

• 22 kratno povečevalo z visokokakovostnimi lečami
• 4 LED diode za osvetlitev vključno z možnostjo           

uporabe naprave kot žepno svetilko
• 4 zelo močne UV-LED diode z 365 nm
• 8 LED diod z izmenjujočo stransko svetlobo
• Možnost preklopa uporabe za desničarje in levičarje
• Način daljše osvetlitve za namen dokumentiranja
• Opcijsko: RFID kontrola čipa v e-potnih listih



Doculus Lumus® torbica

Opis:

• Vodoodporna, trpežna torbica iz najlona 
(Nylon®) in mehkega žameta

• Gumb za zapiranje
• Pritrditev za pas
• Zapiralna vrvica na vrhu
• Glavni žepek za napravo
• Manjši žepek
• Stranski žepek za rezervne baterije



Osvežujoče barve, ki ustrezajo vaši 
osebnosti



Vojaška izdaja: signal, gozd in puščava

Novo na zalogi
jesenska / zimska kolekcija 2016

• signal (oranžna barva)
• gozd (olivnozelena barva)
• puščava (peščena barva)



Doculus Lumus® – robustno ohišje!

Vsakodnevne situacije:

Po nesreči stopite na 
vašo napravo Doculus
Lumus?

Vaša naprava Doculus 
Lumus pade na tla 
(cca 1,5 m)?

Po nesreči se vsedete
na vašo napravo 
Doculus Lumus?

Test robustnosti: http://www.doculuslumus.com/de/videos/

1. Vzemite vašo 
napravo Doculus 
Lumus v roke

2. Preverite ali so 
baterije v napravi 
pravilno vstavljene

3. Uporabljajte vašo 
napravo dalje kot 
običajno

http://www.doculuslumus.com/de/videos/


Potopimo se v svet mikroskopije z 
uporabo Doculus Lumus® !



Prepoznava:
navadna osvetlitev vs. stranska osvetlitev



Intaglio tehnika tiskanja
(22x Doculus Lumus® posnetek s pametnim telefonom)



Orloff-Intaglio: (15x Doculus Lumus® posnetek z 2x povečavo)

Neopazen reliefni barvni prehod



OVI (Optično spremenljiva barva)
(15x Doculus Lumus® Samsung Galaxy Note 4 posnetek z 3x povečavo)



8 LED diod z izmenjujočo stransko svetlobo za 
pregled iz vseh kotov            (15x Doculus Lumus® 

posnetki)



Hologram osvetljen iz 8 različnih kotov 
prikaže 3D efekt



Zelo močna UV-svetloba lahko zamenja 
manjšo UV žepno svetilko



Posnetki potnega lista narejeni z 
15x Doculus Lumus® in 3 kratno
povečavo telefona Galaxy S3



Povečava melirnih vlaken
(22x Doculus Lumus® posnetki)



Optaglio Microdots
(15x Doculus Lumus® posnetki)

Made with Samsung Note 4



Optaglio Microdots
(22x Doculus Lumus® posnetki)

Prepoznajte poškodbe zaradi 
ponovne uporabe!



Način daljše osvetlitve za namen dokumentiranja:        
3x pritisk za vključitev 1 minute svetlobe
(navadna svetloba, UV, stranska svetloba, žepna svetilka)

Položitev pametnega telefona na napravo:
1) Pokrov za baterije odpremo in ga ponovno namestimo za en nivo višje

2) Pametni telefon položimo tako, da 
kamera pokrije povečevalno lečo



Način daljše osvetlitve za namen dokumentiranja:        
3x pritisk za vključitev 1 minute svetlobe

Za posnetek ali video ni potrebno pritiskati nobenega 
gumba na napravi - napravo poziciramo le s pomočjo 
prstov



RFID kontrola čipa v manj kot 1 sekundi
ICAO standard | tip A in tip B

Povratne informacije 
razvidne iz utripajoče zelene 
in rdeče LED diode:
1) Ali transponder deluje?
2) Potni list, osebna 

izkaznica ali neveljaven 
transponder?

3) ICAO skladnost?
4) Transponder-

Tip A ali B?



Prižgite luč v temi z žepno svetilko



Vodni znak prepoznajte s pomočjo 
žepne svetilke



FaceMatch-App

30

Ali morate pri vašem delu pogosto preverjati osebne 
dokumente?? Ali ste prepričani, da je oseba pred 
vami in fotografija v dokumentu identična?

• Fotografirajte osebo pred sabo in naredite 
posnetek fotografije iz dokumenta

• Med sabo primerjajte polovici obeh 
narejenih fotografij ali ju prekrijte

• Premikajte del fotografije horizontalno ali 
vertikalno

• Preverite ujemanje transparentnosti pri 
prekrivanju

• Rezultat za potrebe dokumentacije 
shranite



Ali so vam všeč te slike?
Poglejte naš video na YouTubu, pošljite nam 

sporočilo preko strani 
www.doculuslumus.com, sledite nam na
LinkedIn ali Facebook, ter kmalu začnite 

uporabljati svojo napravo

http://www.doculuslumus.com/



