Fingera

Docházkový systém

Prehled
Fingera je docházkový systém určený pro použití v soukromém sektoru nebo ve
státní správě na sledování docházky zaměstnanců. Fingera podporuje několik
metod přihlašování (otisky prstů, RFID karty, PIN kód), které se mohou i vzájemně
kombinovat pro vyšší úroveň bezpečnosti. Díky klient – server architektuře je
systém využitelný i pro velké společnosti, ale stále zůstává vhodný i pro malé
firmy jako samostatná jednotka. Software Fingera používá jeden z nejlepších
světových algoritmů rozpoznávání otisků prstů od společnosti Innovatrics, což
zaručuje rychlost, přesnost a stabilitu systému.
Jeden z mála komplexních produktů na trhu,
který plní funkci sledování docházky i přístupového
systému
Jednoduché a intuitivní prostředí
Rychlá identifikace pomocí otisků prstů i karet
Moderní terminál s velkým dotykovým displejem

Vlastnosti
Více terminálů se může synchronizovat přes LAN nebo
Internet
Administrace systému je možná lokálně přes LAN nebo
vzdáleně přes Internet
Tenký klient, není nutná instalace uživatelského softwaru.
Administrace se provádí přes internetový prohlížeč
Integrované relé v terminálech lze použít pro otevírání
dveří
Terminály a přístupové jednotky se mohou kombinovat
pro optimální nastavení systému
Moderní architektura vybudovaná na aktuálních technologiích jako SQLite a Ruby on Rails

Výhody
Zvyšte dochvilnost na pracovišti. Vždy budete vědět
kdo přichází včas a kdo pozdě
Neplaťte za čas strávený mimo práce. K dispozici máte
detailní přehled o přesném čase, kteří Vaši zaměstnanci
strávili na pracovišti
Ušetřete mzdové náklady a zvyšte produktivitu. Vyhněte
se častým podvodům při zapisování časů příchodů a
odchodů zaměstnanců
Zlepšete atmosféru na pracovišti. Spravedlivější
odměňování zaměstnanců na základě skutečně odpracovaného času
Konec papírování. Vyměňte štítky a sešity za modernější,
jednodušší a zejména efektivnější systém
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Jak to funguje
Při příchodu nebo odchodu uživatel přiloží prst nebo kartu na
snímač a systém automaticky zaznamená čas jeho příchodu nebo
odchodu. Před přiložením prstu si na dotykovém displeji může
zvolit speciální důvod odchodu nebo příchodu. (Např. oběd,
služební cesta, dovolená ...) Zároveň po přiložení prstu systém zobrazí jméno uživatele, čas záznamu, příp. informaci o odpracovaném čase.
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Fingera Vám poskytne
Odpracovaný čas je automaticky počítán na základě času
přihlášení a odhlášení
Plně nastavitelný SW pro různé typy firem
Docházkové sestavy se mohou generovat individuálně nebo
pro skupiny osob
Sestavy mohou být exportovány do XLS, CSV nebo PDF, nebo
vytištěné přímo z terminálu
Nastavení automatických záloh a exportů
Data mohou být exportovány manuálně přes USB nebo
vzdáleně přes FTP nebo SSH
Podpora nastavení rozvrhů a směnnosti
Neomezené množství administrátorů s různými přístupovými
právy
Zamykání starších údajů
Flexibilní nastavení zaokrouhlování příchodů a odchodů
Samostatní počítání odpracovaného času během víkendů a
státních svátků
Vlastní nastavení hlavní obrazovky
Definování vlastních výjimek a událostí podle potřeb firmy
Podpora více provozoven, skupin a pracovních směn
Okamžitý přehled docházky zaměstnanců
Zobrazování přesčasů
Zvukové notifikace, podpora lokalizace jazyka

adresa

Fingera, s.r.o.
Žitná 1575/49
110 00 Praha 1

Hardwarové parametry
Procesor Dual Core 1,2GHz s 1GB RAM
Dotykový 7-palcový TFT LCD displej s rozlišením
800x480 obrazových bodů
Vysoce kvalitní snímač otisků prstů
Integrovaná čtečka RFID/Mifare karet
Komunikace: LAN, Wireless LAN, GPRS, 3G, USB,
SD karta
Zabudovaný Li-ion akumulátor s kapacitou
2000mAh umožňující až 2-hodinový provoz
v případě výpadku elektrického proudu
Zabudované reproduktory
Čas identifikace < 1 sekunda
Provozní podmínky: 0 - 45 stupňů,
vlhkost vzduchu 10% - 80%
Rozměry: 135 (V) x 222 (Š) x 51 (H) mm
Provozní napětí: 12V DC, 3A
(adaptér součástí balení)
Dodávané s montážní deskou a šrouby
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