NYT ADGANSSYSTEM
Det gamle kortsystem er lukket. I stedet for som i dag, at du skal scanne et kort
for adgang, kommer du til at bruge dit ansigt som en ”nøgle”.
Systemet som kan aflæse dit ansigt er udviklet af Justface. Justface er en Dansk
virksomhed som ligger i Hedensted. Virksomhedens ejer, har bred viden om aflæsning og
bearbejdning af billede data. Vi kender teknikken fra nummerplade aflæsning, og i takt
med at udviklingen, bliver udbredelsen større og større.
Start med at læse ALLE punkterne igennem, og begynd derefter med at forberede din
Halbookingprofil. Til slut opretter du en profil ved Justface, som kobler sig på din
Halbooking profil, og derefter skal du primært tænke på din Halbookingprofil.
I første omgang har vi brug for at teste systemet – Her har vi brug for din hjælp!
Følg denne guide og del dine oplevelser med os!

Forbered din Halbooking profil


Log ind på Halbooking



Vælg ”Din profil”



Tjek at du har udfyldt feltet med telefonnummer (Opdater om nødvendigt)



Gem og afslut Halbooking

Forbind nu din Halbooking profil med Justface
Du kommer nemmest i gang ved at bruge din smartphone. Oprettelsen ved Justface,
kræver du kan tage et billede af dig. Her kommer du hurtigst i gang med din mobil i
hånden.



Åbn https://fitness.justface.net/onboarding?id=159 (Scan QR kode)

Vi tester fortsat!
Send venligst feedback til Henning på henning.jeppesen.dk@gmail.com

o

Log ind med dit brugernummer i Halbooking og som kode bruger du dit
telefonnummer

o

Dine oplysninger hentes ind i Justface fra Halbooking

o

Du skal tilføje et foto af dig selv


Under foto trykker du ”Vælg arkiv”.
Her kan du bruge mobil/computer kamera, eller uploade et fra dit
arkiv.



Systemet bruger 4-5 sek. på at vurdere billedet.

o

Accepter samtykket i den lyserøde boks

o

Følg guiden og tag et billede af dig selv

o

Gem

Herefter skal du kun bruge Justface kontoen til at opdatere dit billede. Du kan forvente at
skulle opdatere det med 2-5 års mellemrum.

Support
Systemet har døgnsupport og du kan kontakte Justface på +45 7674 1265. Her er de parat til at hjælpe dig
med de spørgsmål du måtte have.

Ankomst og adgang til Fitness lokalet


Yderdøren er oftest åben, men ellers vil kameraet ved døren give dig adgang



Når du går op ad trappen til Fitnesslokalet, finder du en tablet på væggen. Stil dig
foran den, tryk på skærmens knap, når den lyser blå. Systemet behandler dit bilede i
løbet af få sekunder, og kort efter kan du åbne døren

HVORDAN ER REGLERNE
Teknologien bag biometrisk scan er relativt ny og kan godt give anledning til spørgsmål.
Det er vigtigt at understrege, at både vi og vores leverandører, følger lovgivningen i forhold
til GDPR og persondatafordringen.

Vi tester fortsat!
Send venligst feedback til Henning på henning.jeppesen.dk@gmail.com

Justface er udviklet i Danmark med fokus på at opfylde de højeste standarder indenfor
dataetik og datasikkerhed. Du finder mere info om Justface via deres hjemmeside
www.justface-fitness.com
*Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til brugen af biometrisk scan, og
samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis du ikke ønsker at give samtykke, eller hvis
du tilbagekalder dit samtykke, så er det ikke muligt at benytte biometrisk scan og vi beder
dig derfor kontakte fitnesscentret for at hører om alternative løsninger.

Hjælpesektion
Problemer med oprettelse af profil ved Justface
Brugernavn  Halbooking brugerid (Talcifret brugernummer eks. 1234)
Adgangskoden er identisk med dit telefonnummer, på din Halbooking profil (Feltet
hedder evt. telefon)

Jeg kan ikke åbne døren
1. Tjek du har et aktivt abonnement
2. Forsøg at scan dig ind igen på tabletten

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

Vi tester fortsat!
Send venligst feedback til Henning på henning.jeppesen.dk@gmail.com

