
bibi-Przedszkole
System do ewidencji czasu
pobytu dzieci w przedszkolu

W sk³ad zestawu wchodz¹:

• 1 rejestrator z kolorowym ekranem dotykowym -C25

• 1 zasilacz PoE

• p³yta CD z licencjonowanym oprogramowaniem (bibi.EDP)

• 2 klucze HAK do szyfrowania danych w systemie

• instrukcja instalacji systemu
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Opcjonalne rozszerzenia zestawu:

• czytnik na biurko u³atwiaj¹cy wprowadzanie kart do systemu

• zasilacz buforowy z akumulatorem i adapterem PoE

System  mo¿e byæ zaadoptowany do rejestracji czasu 
pobytu dzieci w przedszkolu. Do tego celu zosta³ opracowany 
zestaw -Przedszkole.

Dzieci s¹ wyposa¿one w identyfikatory - karty zbli¿eniowe typu 
Mifare (które mog¹ zawieraæ zdjêcie, imiê i nazwisko dziecka 
itp.), lub breloczki zbli¿eniowe. Przy wejœciu do przedszkola 
dziecko lub opiekun przyk³ada kartê dziecka do rejestratora. 
Zostaje zarejestrowana godzina rozpoczêcia pobytu dziecka w 
przedszkolu. Podczas zajêæ karta dziecka powinna byæ 
przechowywana w jego szafce.O ustalonej godzinie rejestrator 
mo¿e automatycznie przestawiaæ siê z rejestracji wejœæ na 
rejestracjê wyjœæ. Takie rozwi¹zanie znacznie upraszcza obs³ugê 
systemu.

Po zakoñczeniu zajêæ opiekun (rodzic) odbieraj¹cy dziecko 
przyk³ada kartê (breloczek) dziecka ponownie do rejestratora aby 
zarejestrowaæ koniec pobytu dziecka w przedszkolu.

Z zarejestrowanych w ten sposób danych obliczany jest czas 
pobytu dziecka w przedszkolu. Do tego celu s³u¿y program 
bibi.EDP. Dostarcza on wiele pomocnych raportów,
m.in. miesiêczne raporty indywidualne i grupowe, lista 
obecnoœci grupy dzieci za wybrany dzieñ itp. Mo¿liwoœæ 
wprowadzania taryf znacznie u³atwia obliczanie nale¿noœci 
za pobyt dziecka w przedszkolu.

System mo¿na dodatkowo rozbudowywaæ o urz¹dzenia kontroli 
dostêpu. Drzwi wejœciowe do przedszkola otwierane s¹ wtedy za 
pomoc¹ rygla elektromagnetycznego. W takim przypadku
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opiekunowie musz¹ byæ te¿ wyposa¿eni w karty (breloczki) 
zbli¿eniowe. Wejœcia i wyjœcia opiekunów (rodziców) s¹ tak¿e 
rejestrowane przez system. Rozwi¹zanie z kontrol¹ dostêpu 
utrudnia dostêp do przedszkola osobom nieuprawnionym.

Dodatkowy czytnik na biurko u³atwia wydawanie kart w 
systemie, szczególnie w du¿ych przedszkolach i tych 
wykorzystuj¹cych opcjê kontroli dostêpu. Wydanie karty
w przypadku zgubienia, wydanie karty nowemu opiekunowi
(np. dziadek, babcia) jest wówczas znacznie u³atwione.

System mo¿e pracowaæ w trybie on-line. Wówczas wszystkie 
dane s¹ na bie¿¹co przekazywane do komputera i wyœwietlane
na jego ekranie. Mo¿e te¿ pracowaæ w trybie off-line. Wtedy 
rejestracje wejœæ i wyjœæ dzieci z przedszkola zapamiêtywane s¹ 
w pamiêci rejestratora -C25 (bufor o pojemnoœci 65000 
zdarzeñ).

System mo¿na rozbudowywaæ o dodatkowe rejestratory, czytniki 
i kontrolery.
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Ogólna charakterystyka zestawu



Przedstawiamy Pañstwu profesjonalny zestaw do ewidencji 
czasu pobytu dzieci w przedszkolu -Przedszkole. Jest to 
specjalny pakiet urz¹dzeñ i oprogramowania przygotowany 
przez polsk¹ firmê , która posiada wieloletnie 
doœwiadczenie w produkcji systemów kontroli dostêpu i rejestra-
cji czasu pracy.

Zestaw zawiera wszystkie urz¹dzenia potrzebne do prowadze-
nia ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu, w tym proste w 
obs³udze, nowoczesne rejestratory z ekranem dotykowym i 
czytnikiem identyfikatorów zbli¿eniowych.
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Najwiêkszym atutem zestawu -Przedszkole jest gotowe 
polskie oprogramowanie oparte na sprawdzonym programie 
bibi, generuj¹ce wszystkie mo¿liwe raporty potrzebne do 
ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu.

Program umo¿liwia wprowadzenie taryfikacji na poszczególne 
etapy pobytu dzieci w placówce, generuje podsumowania 
zarówno indywidualne (raport dla jednego dziecka) jak i 
grupowe (dla grupy dzieci lub ca³ego przedszkola).  Wiêkszoœæ 
raportów mo¿na eksportowaæ do arkuszy kalkulacyjnych w celu 
ich dalszej obróbki.

Dodatkowo system mo¿e byæ wykorzystany do prowadzenia 
ewidencji czasu pracy pracowników przedszkola oraz pe³niæ 
funkcje kontroli dostêpu.
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Polskie oprogramowanie

Przydatne raporty

£atwoœæ obs³ugi

Elastyczna konfiguracja
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