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Pass or Stop alkalmazás, Véletlenszerű ellenőrzésre kijelöléshez
Cleverify.com üzleti célú Android alkalmazása

Történet, az ötlet:

Pass  or  Stop  alkalmazás  a  falra  szerelhető,  áramigényű  Véletlenszerű
személykiválasztó készülék (hardver és szoftver) mobil változata.
A  működés  és  rendeltetés  hasonló,  főként  lopás  megelőzésére,  alkohol-  vagy
drogfogyasztás gyanújakor használatos. A személyek, járművek vagy bármi, az android
app szabadságával már bárhol, azonnali, helyszíni ellenőrzésre kijelölhetőek. 

Az alkalmazás bemutatása:

A  Pass  or  Stop  üzleti  célú  alkalmazás  szúrópróbaszerűen  jelöl  ki  személyeket,
járműveket  vagy  bármit ellenőrzési  célú  megállításra  vagy  engedélyezi
továbbhaladásukat.  A  piros jelzés vizsgálat céljából történő  megállítást jelent,  a zöld
továbbhaladási engedélyt. Az app megkönnyíti az objektív ellenőrzést, főként alkohol-,
drogfogyasztás vagy lopás gyanújakor.

Ez a véletlenszerűen kiválasztó app hatékony azonnali, helyszíni ellenőrzéseknél
-tiltott termékek, drog, alkohol, fegyver, lőszer szűrésekor,
-megfelelőségi vizsgálatkor, egy tétel darabjainak tesztelésekor,
-lopás  megelőzésekor  gyárakban,  raktárakban,  elosztó  központokban,  boltokban,
irodákban, a személyzet, csomagok, táskák vagy járművek kiválasztásával,
-helyszíneken, ahol fémdetektor nem használható.

A Pass or  Stop applikáció  megbízhatóan,  diszkriminációmentesen jelöl  ki  személyeket
átvizsgálásra,  ellenőrzésre  vagy  szűrésre,  véletlenszerű,  azonnali  helyi,  biztonsági,
védelmi vizsgálatoknál
-változó helyszíneken, eseményeken,
-alkalmilag, átmeneti jelleggel,
-hagyományos biztonsági ellenőrzési pontokon, mint portai kijárat, bejárat, és
-más  szúrópróba  jellegű  feladatok  elvégzésénél  is,  mivel  a  piros  vagy  zöld  jelzéshez
tartozó szöveg szabadon módosítható.

Működés:
Az alkalmazás működésre kész, a kiválasztási százalék kívánt beállítását követően. 
A  helyi  ellenőrzés  során,  mindenki  megérinti  a  mobiltelefonon  látható  kék  gombot,
elindítva a véletlenszám generálást, ami vagy zöld, továbbhaladást engedélyező jelzést
ad a hozzá tartozó hanggal, vagy piros, megállító jelzést, ami átvizsgálást vagy közelebbi
ellenőrzést jelent.
A  kijelölés  véletlenszerű,  a  gyakoriság,  az  1  %-tól  99  %-ig  terjedő  százalékérték
beállításától függ. (Például 10 %-nál, 10-ből 1 esély van, hogy pirosat, vagyis ellenőrzést
kapjon.) 
Az alkalmazás forgalom számlálóval rendelkezik, mind az engedélyező, mind a megállító
jelzések összegzésével. Az adatok elérhetőek, amíg törölve vagy a kiválasztási százalék
módosítva.



Előnyök:
A Pass  or  Stop  személykijelölő  applikációval  a  véletlenszerű  kiválasztás folyamata
átlátható az alkalmazottak, a biztonsági személyzet és a látogatók számára is:
-kiküszöböli  a  diszkriminációt (rasszizmus,  személyes  ellenszenv,  zaklatás,  negatív
előítélet, üldöztetés), eltávolítva az emberi tényezőt a kiválasztásból, és az
-emberi  mulasztást  (biztonsági  őrök hanyagsága,  összejátszás,  korrupció,  pozitív
előítélet).

Beállítások:
-Ellenőrzésre  kijelölés  százaléka:  1-99  %  között  1  %-os  lépésekben  állítható  a
kiválasztási  arány,  hogy  piros  jelzést  kapjon.  A  kiválasztási  arány  bármikor
megváltoztatható, de ez automatikusan törli a statisztikát.
-Piros  jelzéshez  tartozó  szöveg:  alapértelmezésként  Piros,  de  más  szöveg  is
megadható.
-Zöld jelzéshez tartozó szöveg: alapértelmezésként Zöld, de más szöveg is megadható.
-Képernyő blokkolás a hangjelzés után: beállítható, hogy a mobiltelefon képernyőjén az
eredmény mennyi ideig maradjon változatlan (1-10 mp között).
-Piros jelzéshez tartozó dallam: 20 dallam és a néma választható a piros jelzéshez.
-Zöld jelzéshez tartozó dallam: 20 dallam és a néma választható a zöld jelzéshez.
-A képernyő elforgatás tiltása: választó négyzet, hogy csak álló formátumban látszódjon
az alkalmazás.
-Utolsó  eredmények  naplózása:  választó  négyzet  az  utolsó  12  eredmény
megtekintéséhez, ami halmozódik törlésig, ill. a kijelölési százalék módosításáig.
-Napló dátum: választó négyzet, ha a dátumra is szükség van az órán és percen kívül.
-Elérhető nyelvek: angol, német, spanyol, magyar

Help & Support:
-Internetkapcsolat nem szükséges. Hirdetésmentes. Üzleti célra!
-Különböző  képernyőméret,  denzitás,  felbontás,  Android  verzió/rootolás  módosíthatja  a
működést.
-Kérdés, megjegyzés, javaslat esetén, írjon az info kukac cleverify.com címre.
-Kövessen a Facebookon: facebook.com/cleverify

Kulcsszavak: 
random,  véletlenszerű,  ellenőrzés,  vizsgálat,  szűrés,  kiválasztás,  kijelölés,  ellenőriz,
vizsgál,  szűr,  drogteszt,  alkoholteszt,  lopás,  megelőzés,  vagyonvédelem,  biztonság,
azonnali, helyszíni, személykiválasztó



Letöltés:

Közzététel dátuma:
2015. március 13.

Operációs rendszer:
Android App - Google Play Store

Rendszer követelmények:
Verzió: 2.2. Android verzió vagy újabb (Froyo)
Engedély: nincs szükség speciális engedélyekre
Képernyő méret és denzitás: nincs korlátozás
Internetkapcsolat nem szükséges.

Normál bruttó ár:
3.175 HUF

Letöltés gomb:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleverify.passorstop


Képek, képernyőképek:

További igény esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba: press@cleverify.com 

Pass or Stop alkalmazás fő képernyője.

mailto:press@cleverify.com


Az indításhoz, hogy véletlenszerűen Piros vagy Zöld jelzést kapjunk, a kék gombot kell
megérinteni.



Utolsó jelzésként Piros látható 10 másodpercen keresztül – amennyiben ez az időérték
van beállítva -, hogy minden érintett (pl. biztonsági szolgálat és alkalmazott) láthassa ezt
az eredményt, és a legutóbbiakat.



Utolsó jelzésként Zöld látható 10 másodpercen keresztül – amennyiben ez az időérték van
beállítva -, hogy minden érintett (pl. biztonsági szolgálat és alkalmazott) láthassa ezt az
eredményt, és a legutóbbiakat.



Nullázható forgalomszámláló gyűjti az Összes, Piros és Zöld eredményeket.



A statisztika nullázódik törlés esetén, ill. amikor a kijelölési százalékot módosítják.



A Pass or Stop App rövid összefoglalója, értékelés, visszajelzés kérésével.



Nagyra értékeljük, ha értékelést és visszajelzést kapunk.



Beállítható opciók (első oldal).



Beállítható opciók (második oldal).



A Piros  jelzéshez,  a  kiválasztási  százalék  szabadon  módosítható  (alapértelmezésként
50%). 



A Piros jelzéshez tartozó szövege szabadon módosítható (pl. Állj).



A Piros jelzéshez tartozó dallamválasztás (20 és a néma).



Fekvő formátumban: Pass or Stop alkalmazás fő képernyője.

Fekvő formátumban: Az indításhoz, hogy véletlenszerűen Piros vagy Zöld jelzést kapjunk,
a kék gombot kell megérinteni.



Fekvő  formátumban:  Utolsó  jelzésként  Piros  látható  10  másodpercen  keresztül  –
amennyiben ez az időérték van beállítva -, hogy minden érintett (pl. biztonsági szolgálat és
alkalmazott) láthassa ezt az eredményt, és a legutóbbiakat.

Fekvő  formátumban:  Utolsó  jelzésként  Zöld  látható  10  másodpercen  keresztül  –
amennyiben ez az időérték van beállítva -, hogy minden érintett (pl. biztonsági szolgálat és
alkalmazott) láthassa ezt az eredményt, és a legutóbbiakat.



Logó & Ikon:

Pass or Stop alkalmazás logója.



Pass or Stop alkalmazás promóciós ikonja.



Kapcsolat:

Kérdések:
info@cleverify.com

Közösségi Média:
• YouTube 
• Google+ 
• Facebook 
• LinkedIn 
• Twitter 
• Pinterest 

Honlap:
www.cleverify.com

Fejlesztő:
Elsato Kft, Budapest
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