N YT A D G A N SSYSTEM
P å et tidspunkt skaldet gam le kortsystem udskiftes,og istedet for at vente,starter viså
sm åt op m ed et nyt og m ere enkelt system .Istedet for som idag,at du skalscanne et kort
for adgang,kom m er du tilat bruge dit ansigt som en ”nøgle”.
System et som kan aflæ se dit ansigt er udviklet afJustface.Justface er en D ansk
virksom hed som ligger iH edensted.Virksom hedens ejer,har bred viden om aflæ sning og
bearbejdning afbillede data.Vikender teknikken fra num m erplade aflæ sning,og itakt
m ed at udviklingen,bliver udbredelsen større og større.
Start m ed at læ se A LLE punkterne ig ennem ,og begynd derefter m ed at forberede din
H albookingprofil.Tilslut opretter du en profilved Justface,som kobler sig på din
H albooking profil,og derefter skaldu prim æ rt tæ nke på din H albookingprofil.
Iførste om gang har vibrug for at teste system et – H er har vibrug for din hjæ lp!
Følg denne guide og deldine oplevelser m ed os!

Forbered din H albooking profil


Log ind på H albooking



Væ lg ”D in profil”



Tjek at du har udfyldt feltet m ed telefonnum m er (O pdater om nødvendigt)



G em og afslut H albooking

Forbind nu din H albooking profilm ed Justface
D u kom m er nem m est igang ved at bruge din sm artphone.O prettelsen ved Justface,
kræ ver du kan tage et billede afdig.H er kom m er du hurtigst igang m ed din m obili
hånden.

Itestfasen vilvigerne høre om dine oplevelser.
Send venligst feedback tilH enning på henning.jeppesen.dk@ gm ail.com



Å bn https://fitness.justface.net/onboarding?id=159 (Scan Q R kode)
o

Log ind m ed dit brugernum m er iH albooking og som kode
brug er du dit telefonnum m er

o

D ine oplysninger hentes ind iJustface fra H albooking

o

D u skaltilføje et foto afdig selv


U nder foto trykker du ”Væ lg arkiv”.
H er kan du bruge m obil/com puter kam era,eller uploade et fra dit
arkiv.



System et bruger 10-15 sek.på at vurdere billedet.

o

A ccepter sam tykket iden lyserøde boks

o

Følg guiden og tag et billede afdig selv

o

G em

H erefter skaldu kun bruge Justface kontoen tilat opdatere dit billede.D u kan forvente at
skulle opdatere det m ed 2-5 års m ellem rum .

A nkom st og adgang tilFitness lokalet


Yderdøren er oftest åben,m en ellers vilkam eraet ved døren give dig adgang



N år du går op ad trappen tilFitnesslokalet,sidder der et kam era oppe ivenstre
hjørne.System et behandler dit bilede iløbet affå sekunder,og du burde kunne
åbne døren når du kom m er hen tilden

H VO R D A N ER R EG LER N E
Teknologien bag biom etrisk scan er relativt ny og kan godt give anledning tilspørgsm ål.
D et er vigtigt at understrege,at både viog vores leverandører,følger lovgivningen iforhold
tilG D P R og persondatafordringen.

Itestfasen vilvigerne høre om dine oplevelser.
Send venligst feedback tilH enning på henning.jeppesen.dk@ gm ail.com

Justface er udviklet iD anm ark m ed fokus på at opfylde de højeste standarder indenfor
dataetik og datasikkerhed.D u finder m ere info om Justface via deres hjem m eside
w w w .justface-fitness.com

*D et er frivilligt,om du ønsker at give sam tykke tilbrugen afbiom etrisk scan,og sam tykket
kan tilenhver tid tilbagekaldes. H vis du ikke ønsker at give sam tykke,eller hvis du
tilbagekalder dit sam tykke,så er det ikke m uligt at benytte biom etrisk scan og vibeder dig
derfor kontakte fitnesscentret for at hører om alternative løsninger.

H jæ lpesektion
P roblem er m ed oprettelse afprofilved Justface
B rugernavn  H albooking brugerid (Talcifret brug ernum m er eks.1234)
A dgangskoden er identisk m ed dit telefonnum m er,på din H albooking profil(Feltet
hedder evt.telefon)

Jeg kan ikke åbne døren
1. Tjek du har et aktivt abonnement
2. Stil dig 2 skridt fra døren og kig op til venstre (Vent 7 sek.)
Systemet burde have scannet dig på ny

H jæ lp/Support
Justface sidder klar til at hjælpe jer 24/7 via mail/tlf. (Se andet opslag)

Itestfasen vilvigerne høre om dine oplevelser.
Send venligst feedback tilH enning på henning.jeppesen.dk@ gm ail.com

