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docházka mini

Docházkový systém DOCHÁZKA MINI slouží na základní evidenci docházky zaměstnanců a přípravu tiskových podkladů 
pro zpracování mzdové agendy. Nepodporuje modul EXPORT, tzn. neumožňuje elektronický přenos zpracovaných den-
ních/měsíčních výsledků zpracované docházky do mzdového systému, protože neumožňuje nastavení kalendářů, počítá 
jen příchody/odchody a standardní přerušení pracovní doby (není volitelné), nezobrazuje směny. Možnost exportu dat do 
souboru např. xls, txt, csv...

U DOCHÁZKY MINI lze použít jen jeden docházkový terminál s omezenou možností otvírání 1 dveří.
Docházkový systém DOCHÁZKA MINI je připravený pro instalaci svépomocí. 
V případě zájmu poskytujeme služby – instalace, implementace a školení.

Systém lze rozšířit o ID média, otvírání 1 dveří (čtečka, zámek), komunikaci pro připojení do PC/sítě nad 10 metrů…

SOUčÁSTI DOCHÁZKOVéHO SYSTéMU DOCHÁZKA MINI

 + 1x docházkový terminál - dle konfigurace balíku (připojení RS232 nebo TCP/IP)
 + +   komunikace RS232/RS485 připojení terminálu přímo k PC do 10 metrů nebo přes převodník
 + +   komunikace TCP/IP připojení terminálu do sítě LAN

 + x identifikační média - druh a počet dle konfigurace balíku
 + +   typ dle varianty ID média – technologie kontaktního čipu dallas, provedení klíčenka
 + +   typ dle varianty ID média – technologie bezkontaktního čipu EM4102, 125kHz (karty nebo přívěsky
          + + +   bezkontaktní ID média – karty lze potisknout, přívěsek opatřit logoprintem

 + 1x software na zpracování docházky – DOCHÁZKA MINI, včetně příručky
 + +   licence programu DOCHÁZKA MINI do 100 zaměstnanců, jednouživatelská veze, lokál

 + 1x komunikační kabel -  dle konfigurace balíku (koncovka RS232=CAN9 nebo TCP/IP)
 + +   komunikační kabel 10 metrů

 + 1x napájecí adaptér (12V/650mA)
 + +   nezálohovaný

Ceny u docházky MINI jsou uvedeny bez DPH za 1 ks u docházkových balíčků – včetně hardware, ID médií a software.
Licence programu DOCHÁZKA MINI je do 100 zaměstnanců, cena software činí Kč 1500,- bez DPH z ceny balíčků.
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DOCHÁZKA MINI - ID MéDIUM, KONTAKTNí čIP DALLAS

Komponenta Popis Cena bez DPH

docházka mini 10 docházka mini, 10ks dallas, RT300, RS232 545 €

docházka mini 25 docházka mini, 25ks dallas, RT300, RS232 610 € 

docházka mini 50 docházka mini, 50ks dallas, RT300, RS232 690 €

docházka mini 100 docházka mini, 100ks dallas, RT300, RS232 840 €

DOCHÁZKA MINI 10_TCP docházka MINI, 10ks dallas, RT300, TCP/IP 650 €

DOCHÁZKA MINI 25_TCP docházka MINI, 25ks dallas, RT300, TCP/IP 715 €

DOCHÁZKA MINI 50_TCP docházka MINI, 50ks dallas, RT300, TCP/IP 795 €

DOCHÁZKA MINI 100_TCP docházka MINI, 100ks dallas, RT300, TCP/IP 945 €

DOCHÁZKA MINI - bEZKONTAKTNí MéDIA, TECHNOLOgIE bEZKONTAKTNíHO čIPU EM

Komponenta Popis Cena bez DPH

docházka mini 10 docházka MINI, 10ks bezkontakt, RT300b, RS232 630 €

docházka mini 25 docházka MINI, 25ks bezkontakt, RT300b, RS232 670 €

docházka mini 50 docházka MINI, 50ks bezkontakt, RT300b, RS232 735 €

docházka mini 100 docházka MINI, 100ks bezkontakt, RT300b, RS232 820 €

DOCHÁZKA MINI 10_TCP docházka MINI, 10ks bezkontakt, RT300b, TCP/IP 715 €

DOCHÁZKA MINI 25_TCP docházka MINI, 25ks bezkontakt, RT300b, TCP/IP 755 €

DOCHÁZKA MINI 50_TCP docházka MINI, 50ks bezkontakt, RT300, TCP/IP 820 €

DOCHÁZKA MINI 100_TCP docházka MINI, 100ks bezkontakt, RT300, TCP/IP 900 €

SLUžbY - INSTALACE A IMPLEMENTACE

Komponenta Popis Cena bez DPH

Instalace HW instalace a konfigurace terminálu (bez kabeláže) 105 €

Instalace SW instalace a konfigurace systému 45 €

Implementace nastavení, školení, konzultace – hodinová sazba (první hod.) 45 €

Doprava doprava technika/konzultanta – cena za km 0,5 €

Ceník je platný od 1. 1. 2016


