REJESTRATOR CZASU PRACY
Z KOLOROWYM EKRANEM DOTYKOWYM
I CZYTNIKIEM RFID

w urzêdach, biurach, ma³ych i du¿ych zak³adach pracy,
sklepach, hurtowniach, hotelach, restauracjach, barach,
przychodniach, szpitalach...

dzieci w przedszkolach, ¿³obkach, œwietlicach...

RoHS

Art. 149. § 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy :
Pracodawca prowadzi ewidencjê czasu pracy pracownika do celów prawid³owego ustalenia jego
wynagrodzenia i innych œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹. Pracodawca udostêpnia tê ewidencjê pracownikowi
na jego ¿¹danie.
U³atwieniem w spe³nieniu powy¿szego obowi¹zku s¹ systemy automatycznej rejestracji czasu pracy
pracowników (RCP). Podstawowymi elementami takich systemów mog¹ byæ nowoczesne rejestratory czasu
pracy z kolorowym ekranem dotykowym i czytnikiem kart zbli¿eniowych RFID produkcji MicroMade:
bibi-C24
bibi-C25
bibi-C40
bibi-C50
MM-C140
MM-C150
Wyró¿nione dwoma Z³otymi Medalami MTP na Miêdzynarodowych Targach Zabezpieczeñ SECUREX 2014.
Ergonomiczna obs³uga

lava (NCS S 7502-B)

jasnoszary (RAL9002)

ü
Kolorowy ekran dotykowy
ü
Dok³adny zegar (synchronizowany z wzorcem czasu)
ü
Wygodne klawisze wyboru rejestrowanego zdarzenia
ü
Mo¿liwoœæ rejestracji kilku rodzajów zdarzeñ
ü
Mo¿liwoœæ automatycznej zmiany rejestracji z wejœcia na wyjœcie
ü
Du¿y bufor zarejestrowanych zdarzeñ ( 50 000 )
ü
Praca on-line i off-line

£atwa instalacja
ü
Po³¹czenie z komputerem przez sieæ Ethernet
ü
Zasilanie PoE
ü
Menu instalatora na ekranie dotykowym
ü
Mo¿liwoœæ konfiguracji urz¹dzenia przez stronê www
ü
Firmy instalacyjne na terenie ca³ego kraju

Przyjazne oprogramowanie
ü
Raporty indywidualne i zbiorowe
ü
Karta czasu pracy, raport frekwencji, lista obecnoœci, raport dzienny
ü
Wprowadzanie urlopów, zwolnieñ, delegacji i innych nieobecnoœci
ü
Podgl¹d raportów pracowniczych przez przegl¹darkê internetow¹
ü
Eksport rejestracji do programów kadrowo-p³acowych
ü
Elektroniczna lista obecnoœci pracowników on-line
ü
Dane osobowe zabezpieczone kluczem sprzêtowym
ü
Automatyczna kopia danych
ü
Mo¿liwoœæ pracy na wielu stanowiskach komputerowych
ü
Architektura klient - serwer
ü
Mo¿liwoœæ wspó³pracy wielu serwerów w jednej instalacji
ü
Zdalne wparcie producenta wbudowane w program

PRZYK£ADOWE ZESTAWY

KIT
Propozycja dla ma³ych firm, biur, sklepów... Gotowy zestaw
zawieraj¹cy rejestrator, zasilacz PoE, oprogramowanie z licencj¹
do 50 pracowników, 20 kart plastikowych.

biPrzedszkole
Rejestrator z oprogramowaniem przeznaczonym do ewidencji
i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu.

PRODUCENT
64-920 PI£A, Wieniawskiego 16
tel./fax: 67 213 24 14

MicroMade Ga³ka i Dro¿d¿ sp.j.

e-mail: mm@micromade.pl
internet: www.micromade.pl

