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

Docházkový terminál iClock360 je terminál s integrovaným 
snímačem prstů a displejem.

Je ideálním řešením pro všechny typy instalací, vyznačuje 
se moderním designem a snadnou instalací. Barevný TFT 
displej nabízí uživatelům snadné ovládání nabídkového 
panelu (menu). Připojuje se k T&A software prostřednictvím 
Ethernet.

POPIS zAřízEní

VlASTnOSTI

 + profesionální verze firmwaru s pokročilými funkcemi
 + nové řešení Push sdk 3.0 pro systémy real time & Cloud
 + plně konfigurovatelné záznamy docházky 
 + ověření uživatelem
 + definice funkčních kláves podle dnů v týdnu a časový rozsah
 + vícejazyčný
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teChniCké údaje

Specifikace iClock360
rozměr 192 x 140 x 41 mm (š x v x h)

váha 1,05 kg

kapacita počtu uživatelů 30 000

počet šablon 8 000

počet transakcí 200 000

platforma zeM600

CPu 32bit MultiBio Microprocessor 630Mhz

paměť 64M raM, 256M Flash

senzor zk optický senzor

lCd displej tFt screen 3´5 palce

led indikátor zelený/červený

napájecí napětí 12V, dC 1.5a

komunikační rozhraní ethernet, usB-klient

pen drive usB-host

pracovní teplota 0°-45°C

pracovní vlhkost 20 % - 80 %

typ algoritmu otisku prstu zk Finger 9.0 a 10.0

identifikace do 2 sekund

ověření do 1 sekundy

Frr < 1 %

Far do 0,0001 %

jazyky většina běžných evropských

hlasy standardní mužský a ženský

klávesnice tlačítková

funkční klávesy 8, definovatelných uživatelem

firmware linux


