QR-395
Rejestrator Czasu Pracy
Firma Seiko Precision przedstawia najnowszy rejestrator czasu pracy QR-395. Jest to
innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie moŜliwość kalkulacji przepracowanych godzin pracy
dzięki uŜyciu kart z kodem kreskowym, a takŜe moŜliwość druku na dowolnej liczbie kart bez
kalkulacji.
Nowy rejestrator bazuje na bardzo trwałych modelach: QR-350 i QR-375. Łączy w sobie zapis
przepracowanych godzin pracy z moŜliwością kalkulacji przepracowanych godzin pracy. W
przedsiębiorstwach do 100 osób moŜna korzystać z kart z kodem kreskowym, które umoŜliwiają
kalkulację godzin pracy oraz ustawienie harmonogramów dotowanych do specyfiki dni pracy danej
firmy. W przypadku firm powyŜej 100 osób stosuje się karty bez kodu.
Szeroki zakres funkcji, moŜliwości ustawień harmonogramów czy programów, opcje takie jak
wydruk znaku specjalnego dla sytuacji nietypowej (np. spóźnienia pracownika) czy opcje przerw,
zaokrąglenia czasu oraz ustalenie maksymalnej liczby przepracowanych godzin to tylko część
moŜliwości nowego rejestratora z serii QR.
Właściwości QR-395:
• Wydruk dla nielimitowanej liczby pracowników lub kalkulacja dla 100 pracowników
• Tylko wydruk wejścia i wyjścia (IN/OUT) lub kalkulacja godzin pracy
• Nielimitowana liczba wydruków na dzień
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Czytelny, łatwy do rozpoznania wydruk
Automatyczne wprowadzanie i wyrzucanie kart,
rozróŜnienie rewersu i awersu zakodowanej karty oraz
zmiana kolumny wydruku
Wydruk listy ustawień i programów
Pojemność pamięci: maksimum 100 kart z kodem
MoŜliwe do ustawienia 3 okresy rozliczeniowe:
miesięczny, tygodniowy oraz dwutygodniowy.
MoŜliwość ustawienia harmonogramu wspólnego i
dodatkowego dla określonych dni tygodnia
Wybór 2 formatów wydruku i wyświetlania godzin (12/24)
oraz wydruku minut (1/60 lub 1/100), 4 kolumny wydruku
Automatyczna korekta dla czasu letniego/zimowego
Specjalny znacznik „!” dla oznaczenia sytuacji nietypowej
– spóźnienia pracownika lub wcześniejszego wyjścia z
pracy
Zabezpieczenia programu – klucz oraz 4-cyfrowe hasło
MoŜliwość montaŜu na stole lub ścianie
DuŜy wyświetlacz LCD
Wydruk w kolorze czarnym
Opcjonalnie: zapasowy akumulator Ni-Cd dla zachowania
ustawień czasu oraz umoŜliwienia nadruku podczas
awarii zasilania

QR-395
Zegar
Dokładność zegara
Metoda druku
Zasilanie

cyfrowy (data oraz czas)
±15 sek. miesięcznie
Igłowa, druk czarny jednokolorowy
220-240V / 50Hz, 60Hz

Wymiary (szer. x wys. x gł.)
Waga

160 x 205 x 128 mm
Ok. 1,5 kg

Zestaw zawiera:
Rejestrator czasu pracy Seiko Precision QR-395, kaseta z
taśmą barwiącą, instrukcja w języku polskim i angielskim,
klucze do zamykania obudowy, 6 śrub do montaŜu
rejestratora
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