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

Dotykový terminál WP 9 nebo WP 11 se vyznačuje svou 
vysokou spolehlivostí, snadnou instalací a použitím. 
Zejména díky pasivnímu chlazení – bezhlučný provoz, lze 
terminál instalovat téměř ve všech prostředích. Ovládání 
je realizováno pomocí dotykové obrazovky, kde ovládání je 
velmi snadné a uživatelsky přívětivé. 

Na dotykovém terminálu je nainstalována aplikace RON 
Touchscreen, kterou je možno využít jako docházkový 
terminál nebo pro zařízení pro objednávání stravy. 
Zároveň slouží jako informační centrum pro zaměstnance. 
Zaměstnanci zde naleznou informace o své docházce, 
mohou žádat o dovolenou, sledovat, zda je dovolená 
schválena a řadu dalších informací.

POPIS ZaříZeNí

VlaSTNOSTI

 + možnost interní čtečky karet eM Marine, hid, Mifare, legic…
 + možnost interní čtečky otisků prstů
 + volitelně možnost připojení interního kontroléru 2x rs485, 2x relé, 2x dveřní senzor, 2x tlačítko
 + dotykový kapacitní displej
 + napájení pomocí 12V adaptéru
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technické údaJe

Typové označení WP 9 / WP 11

displej 8,9“ dotykový aio / 11“ dotykový aio

rozlišení 1920x1200 px 

procesor cPu čtyřjádrový, frekvence 1,4 Ghz

systém Windows 10 iot

chlazení pasivní

paměť ddr3l 2 GB

pevný disk 32 GB

rozhraní 1x micro sd, 2x usB 2.0, 1x hdMi, 1x rJ45

Wifi 802.11 b/g/n

krytí iP30

napájení externí 5V, 3a

montáž povrchově na zeď, tři upevňovací body;
terminál nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům (dešti, sněhu), v případě umístění venku bez 
zastřešení musí být terminál pod ochranným krytem


