Hệ thống kiểm tra thông quan tự động chuyển sang nhận diện đồng bộ khuôn mặt và vân tay
Điện thoại liên hệ (03)3985010 máy nhánh 7302
Để nâng cao hiệu quả xuất nhập cảnh thông quan của du khách, bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2017 , hệ thống kiểm tra thông
quan tự động chuyển sang thực hiện nhận diện đồng bộ khuôn mặt và vân tay, chỉ cần nhận biết thành công một mục trong đặc
trưng khuôn mặt và vân tay là có thể hoàn thành thông quan, nâng cao hữu hiệu hiệu suất thông quan.
Hệ thống kiểm tra thông quan tự động chủ yếu là thông qua đặc trưng khuôn mặt nhận biết đối tượng, nếu du khách vìnhững nhân
tố khác như tóc che lông mày hoặc khuôn mặt có biểu cảm mỉm cười dẫn tới không thành công nhận diện khuôn mặt, có thể tiếp
tục dùng dấu vân tay ngón trỏ hỗ trợ nhận diện là có thể thông quan. Do thực hiện nhận diện theo các công đoạn, do đó cần đợi
sau khi khuôn mặt liên tiếp nhận diện không thành công, mới có thể đăng nhập mô hình nhận diện dấu vân tay. Để rút ngắn thời
gian nhận diện của hệ thống, nhằm nâng cao hiệu suất thông quan. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2017, hệ thống kiểm tra thông
quan tự động đổi sang nhận diện đồng bộ cả khuôn mặt và vân tay, chỉ cần một mục trong đặc trưng khuôn mặt và vân tay nhận
diện thành công là có thể hoàn thành thông quan, toàn bộ quá trình chì cần 10 giây. Du khách có thể tận hưởng chất lượng thông
quan tiện lợi nhanh chóng. Du khách đã đăng ký kiểm tra thông quan tự động và lưu lại dấu vân tay thì không cần đăng ký lại,
trường hợp chỉ lưu lại hình ảnh khuôn mặt mà không lưu lại dấu vân tay trong lần đăng ký trước, vẫn có thể nhận diện thông quan,
nếu muốn rút ngắn thời gian thông quan hơn nữa, thì có thể lựa chọn đăng ký lại đồng thời lưu dấu vân tay, để tiết kiệm thời gian
thông quan.
Nhắc nhở du khách chưa đăng ký hệ thống kiểm tra thông quan tự động, công dân chỉ cần đủ 14 tuổi trở lên, chiều cao 140 cm trở
lên, mang theo hộ chiếu và loại giấy tờ thứ 2 (có ảnh) (chọn chứng minh thư hoặc thẻ bảo hiểm y tế hoặc bằng lái xe ), người nước
ngoài 14 tuổi trở lên, người dân khu vực Đại Lục và cư dân Hồng Kong Ma cao có tư cách cư trú tại Đài Loan và có giấy phép
nhập cảnh nhiều lần, cũng có thể mang theo hộ chiếu và thẻ cư trú tới Quầy đăng ký các địa phương của Sở Di Dân làm thủ tục
miễn phí.
Bắt đầu từ 3 tháng 9 năm 2012, hệ thống kiểm tra thông quan tự động sẽ có thể cung cấp cho những đối tượng dưới đây sử
dụng:
Người nước ngoài: Được cấp giấy phép nhập cảnh nhiều lần, có một trong những giấy tờ dưới đây:
hẻ cư trú dành cho người nước ngoài
Thẻ cư trú lâu dài dành cho người nước ngoài
Thẻ PASS làm việc
Người nước ngoài có thẻ quan chức ngoại giao mà Bộ Ngoại giao cấp
Công dân không có hộ tịch khu vực Đài Loan: được cấp thẻ cư trú dành khu vực Đài Loan, hơn nữa có giấy phép nhập cảnh
lưu trú ngắn hạn với thời gian tương tự như thẻ cư trú khu vực Đài Loan.
Cư dân Hồng Kông hoặc Ma cao có tư cách cư trú và có thẻ xuất nhập cảnh cư trú khu vực Đài Loan
Người dân khu vực Đại lục: đã cấp thẻ cư trú dài hạn và thẻ xuất nhập cảnh nhiều lần, thẻ cư trú thăm thân và thẻ xuất nhập
cảnh nhiều lần
Người phù hợp tư cách nêu trên khi xin thông quan tự động cần kèm theo giấy tờ chứng nhận dưới đây
Loại đối tượng

Giấy tờ cần chuẩn bị 1

Giấy tờ cần chuẩn bị 2

Người nước ngoài có thẻ cư trú

Hộ chiếu

Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài
Thẻ cư trú lâu dài cho người nước ngoài
Thẻ PASS việc làm ( 3 loại giấy tờ chọn 1)

Nhân viên ngoại giao

Hộ chiếu

Chứng nhận nhân viên ngoại giao

Công dân không hộ tịch khu vực
Đài Loan

Hộ chiếu

Thẻ cư trú khu vực Đài Loan (thẻ IC) (giấy phép nhập cảnh
loại lưu trú ngắn hạn)

Cư dân Hồng Kông Ma Cao
mang thẻ cư trú

Hộ chiếu

Loại thẻ cư trú Trung Hoa Dân Quốc (thẻ IC): Thẻ xuất nhập
cảnh cư trú khu vực Đài Loan

Cư dân Đại lục mang thẻ cư trú

Giấy thông hành sang
Đài Loan dành cho cư
dân Đại Lục

Loại Giấp phép xuất nhập cảnh khu vực Đài Loan hoặc thẻ
cư trú Trung Hoa Dân Quốc (thẻ IC): Thẻ cư trú dài hạn và
xuất nhập cảnh nhiều lần khu vực Đài Loan hoặc thẻ cư trú
thăm thân và xuất nhập cảnh nhiều lần khu vực Đài Loan

Phương thức sử dụng thông quan tự động dành cho người nước ngoài
Người nước ngoài (bao gồm cả thẻ quan chức ngoại giao) hoặc công dân không có hộ tịch mang thẻ cư trú
Thông quan bằng “Hộ chiếu thẻ chíp” hoặc “Thẻ cư trú”, nhận diện thông qua máy đọc hộ chiếu

Nhận biết đặc tính sinh học ( nhận diện khuôn mặt và vân tay)
Cư dân Hồng Kong Ma Cao hoặc người dân khu vực Đại Lục có thẻ cư trú
Thông quan bằng “Thẻ xuất nhập cảnh nhiều lần”,nhận diện thông qua máy đọc hộ chiếu
Nhận diện đặc tính sinh học ( nhận diện khuôn mặt và vân tay)

