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n Jídelna     n PřístuPy     n docházka     n docházka Mini     n Personalistika     n Mzdy     n sklad     n Majetek     n zakázky

Moderní docházkový terminál s dotykovou obrazovkou je 
určen pro zákaníky, kteří požadují po docházkovém systému 
nejen sběr dat, ale také požadují detailně informovat 
zaměstnance o jejich docházce přímo na docházkovém 
terminálu. 

Docházkový terminál pracuje standardně v on-line režimu a 
pouze při v ýpadku spojení se serverem se přepne do režimu 
off-line. 

Jedno zařízení může výt využito na několik aplikací - 
docházka, jídelna (objednávání stravy) a výroba (evidence 
práce na zakázkách).

PoPis zařízení

Možnosti

 + nastavitelné evidované události
 + implicitní události – terminál se sám v nastavenou dobu přepne do požadované události a zaměstnanec nemusí při evidenci stisknout žádné tlačítko, 

pouze přiloží kartu
 + Možnost zápisu důvodu odchodu (například u služební pochůzky). zapsaný důvod odchodu je zobrazen v monitorování - v ron Portálu nebo aplikaci 

docházka
 + zobrazení posledních evidovaných záznamů
 + Monitorování přítomnosti zaměstnanců
 + zprávy pro zaměstnance
 + informace pro zaměstnance - měsíční výsledky, týdenní pracovní doba, přehled plánovaných absencí, zobrazení odměn zadaných v docházkovém 

systému

VLastnosti

 + Barevný 10“ lCd dotykový displej
 + Volitelná WiFi síťová karta, umožňující bezdrátový přístup k datům z PC bez nutnosti instalace kabeláží
 + Volitelné vestavěné čtečky karet - 125 kHz eM, Hid Prox, Mifare, leGiC
 + online nebo offline provoz

 + integrovaná kamera

n Jídelna     n PřístuPy     n docházka     n Personalistika     n Mzdy     n sklad     n Majetek     n zakázky     n ron Portál
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teCHniCká sPeCiFikaCe

Procesor intel® atom™ n270 1.6 GHz CPu

displej 10,1“WsXGa 1024X600

hdd 1x CompactFlash type i/ii 4GB

komunikační rozhraní ethernet, volitelně WiFi

Provozní teplota 0 – 40°

rozměry 294 (š) x 273 (v) x 92 (h) mm

Montáž určeno pro montáž v interiéru


