ZWS
rejestrator czasu pracy
ZWS jest nowoczesnym rejestratorem czasu pracy,
wyposażonym w oprogramowanie wewnętrzne. Przeznaczony
jest do obsługi firm zatrudniających do 50 pracowników.
Wykorzystuje karty zbliżeniowe i jest nowatorską alternatywą
dla typowego rejestratora na karty papierowe.
Urządzenie charakteryzuje się prostą instalacją – wystarczy
zamontować rejestrator na ścianie, podłączyć kabel zasilający
oraz kabel sieciowy.
Oprogramowanie posiada bogate funkcje, a także analizy
i dostępne jest z poziomu przeglądarki internetowej. Opłata za
użytkowanie oprogramowania rozliczane jest na zasadzie
licencji.
Wraz z rejestratorem oferowane są karty identyfikacyjne oraz
pojemniki na karty. Opcjonalnie rejestrator dostępny jest z
czytnikiem linii papilarnych (zamiast czytnika RFID).

Charakterystyka:
• Nie ma potrzeby instalacji oprogramowania, gdyż komunikacja z rejestratorem odbywa się poprzez
przeglądarkę internetową. Czasy wejść oraz wyjść mogą być przeglądane w czasie rzeczywistym „online”
• Wejścia/Wyjścia mogą być rejestrowane za pomocą kart Smart, transponderów RFID, odczytu linii
papilarnych lub wprowadzenia kodu pracownika
• Preinstalowany program tygodniowy; więcej programów może zostać stworzonych z wykorzystaniem
Asystenta Programów Tygodniowych
• Maksymalnie 20 wejść oraz wyjść w ciągu dnia (na pracownika)
• Przechowywanie zapisanych danych maksymalnie przez 2 miesiące
• Menedżer Nieobecności – możliwość zdefiniowania maksymalnie 20 różnych powodów nieobecności
• 2 przekaźniki do wysterowania systemów otwierających
• Urządzenie gotowe do pracy natychmiast pod podłączeniu zasilania
Instalacja rejestratora ZWS:
Montaż rejestratora
Dzięki dołączonemu szablonowi w łatwy sposób można wywiercić
precyzyjne otwory w ścianie i zamontować rejestrator.
Zamontuj kabel zasilający oraz sieciowy przez wodoodporną
pokrywą oraz metalową płytą i powieś urządzenie na ścianie
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Rejestrator ZWS jest gotowy do pracy od razu po podłączeniu zasilania. Nie
ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Komunikacja z
rejestratorem odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Po stworzeniu
profili pracowników, terminal może zacząć przyjmować dane wejścia/wyjścia.
Każdy pracownik widzi swoje czasy wejścia oraz wyjścia na wyświetlaczu.
Spóźnienie, naruszenia okresów podstawowych oraz brakujące rekordy
wyświetlane są na czerwono.

Raportowanie:
Wszystkie przechowywane rekordy wejścia oraz wyjścia mogą zostać
wyeksportowane na potrzeby księgowości w formacie csv. Tworzenie
wydruków analiz oraz raportów czasu pracy pracowników jest intuicyjne.
Terminal:
Rejestrator dostępny jest w dwóch wersjach – z czytnikiem kart
zbliżeniowych (RFID) lub czytnikiem linii papilarnych (biometrycznym)

Karty pracowników:
Rejestrator akceptuje karty pracowników w formie transponderów RFID lub
kart Smart. Opcjonalnie karty Smart mogą zostać spersonalizowane.

Licencje:
Użytkowanie oprogramowania rejestratora rozliczane jest co tydzień dzięki
punktom licencyjnym. Karta licencyjna typu prepaid zawiera numer licencji,
dzięki któremu można aktywować oprogramowanie. Koszt całkowity zależy
od ilości pracowników, a licencja na 5 pracowników jest uwzględniona w
cenie rejestratora.

Akcesoria:
Pojemnik na 24 karty. Wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa
sztucznego w kolorze białym. Każdy pojemnik posiada w zestawie 64
samoprzylepnych etykiet przeznaczonych do opisu nazwisk lub numerów
pracowników.
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Specyfikacja:
Urządzenie
System
Język
Licencje
Wyświetlacz
Zasilanie
Kontakty
Synchronizacja
Warunki pracy
Połączenie sieciowe
Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)
Waga
Stopień ochrony
Czytnik RFID
Czytnik biometryczny

ZWS
Przeglądarka internetowa Internet Explorer (wersja 10,11),
Google Chrome (do wersji 33), Mozilla Firefox (wersja 25.x,
26.x, 27.x) etc.

Niemiecki, angielski, francuski, holenderski, włoski,
polski (w przygotowaniu)
Używanie oprogramowania online rozliczane jest co tydzień
dzięki tzn punktom licencyjnym, na zasadzie czasowych
licencji na podstawie karty licencyjnej typu prepaid
3,5“ TFT
100 - 240 V - 50/60 Hz / zasilacz 12 VDC, 1,5 A
opcja: zasilacz podtynkowy O 54 mm, 12 VDC, 1,5 A

2 przekaźniki (max 30 VDC, 1 A); wymagane podanie
napięcia
Synchronizowany poprzez NTP (Network Time Protocol) z
możliwością ustawienia maksymalnie 2 serwerów NTP.
(standardowo ustawiony 1 serwer NTP: ntp.mobatime.de)
0 to 42°C, 20 - 80 % wilgotności, bez kondensacji
TCP/IP, 10/100 MBit Ethernet
205 x 145 x 47 mm
1,4 kg
IP 20, Ochrona Klasy II / ochronna izolacja
125 kHz, EM4012 / Crosspoint
Identyfikacja poniżej 2 sekund
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