
Dochádzkový a prístupový
systém novej generácie
Moderná a inovatívna technológia od slovenskej spoločnosti
Innovatrics - svetovej špičky v oblasti biometrie.
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Fingera využíva najmodernejšie technológie - rozpoznávanie
odtlačku prsta, tváre, RFID karty, mobilná aplikácia.

Flexibilné riešenie

Fingera poskytuje riešenie pre všetky typy zákazníckych 
požiadaviek. Od jednoduchej základnej inštalácie 
jednoterminálového systému až po rozsiahle multiterminálové 
riešenia s podporou cloudových a virtualizačných technológií.

Najmodernejšia technológia

Dostupnosť 24/7

Fingera a dáta v nej obsiahnuté sú k dispozícií 24 hodín denne, 
7 dní v týždni,  a to buď formou cloudového riešenia, alebo 
prístupom z mobilnej aplikácie.

Dochádzka a prístup pod kontrolou

Fingera je systém elektronickej evidencie dochádzky, ktorý
je možné rozšíriť o prístupový systém kontroly prechodu 
zamestnancov.



Certifikované riešenie

Biometrické technológie spoločnosti Innovatrics sa radia 
medzi najrýchlejšie a najpresnejšie na svete.

Certifikované nezávislým americkým Národným inštitútom 
pre štandardy a technológie NIST.

Prispôsobíme riešenie presne podľa vaších potrieb, či ste malá, stredná, veľká firma, alebo robíte biznis v centre. 

Pomôžeme aj vašej firme

Využitie mobilnej aplikácie na prihlásenie

Možnosť výberu evidencie odtlačkom prsta, identifikáciou 
tváre, RFID kartou, PIN kódom

Systém self service – možnosť správy, editovania pracovnej 
dochádzky a žiadania pracovného voľna online

Rýchly prehľad odpracovaného času, nadčasu

Rýchle a komfortné evidovanie dochádzky

Pre používateľovPre správcov dochádzky

Definovanie vlastných výnimiek a udalostí podľa potrieb firmy

Plne nastaviteľný softvér pre rôzne typy firiem

Podpora nastavenia rozvrhov a zmennosti

Kompatibilita s takmer všetkými ekonomickými systémami

Viacjazyčný softvér

Možnosť nastavenia viacerých administrátorov s rôznymi
prístupovými právami

Pre manažérov

Kontrola a prehľad dochádzky zamestnancov

Prehľad prítomných osôb na pracovisku

Prístup 24/7 odkiaľkoľvek

Zabezpečenie prístupových oprávnení osôbdo priestorov 
(budovy, sklady, archívy a pod.)

Prehľadné štatistiky a grafické reporty

Pre malé firmy Pre stredné firmy Pre veľké firmy

Výhody dochádzkového systému Fingera

NIST FRVT
TOP výkon

NIST PFT II
TOP presnosť
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Fingera Online

Majte dochádzku pod palcom

Fingera ponúka možnosť online prístupu

k dátam cez internet prostredníctvom 

dedikovanej internetovej adresy.

Manažment a administrátori majú možnosť 

pristupovať k dochádzke zamestnancov, 

reportom aj k štatistikám kedykoľvek,

z akéhokoľvek zariadenia pripojeného

na internet.

Dochádzkové terminály

Špičkový biometrický hardvér zabezpečuje
rýchle a spoľahlivé fungovanie systému Fingera.

Fingera Mobile

Mobilná aplikácia Fingera Mobile ponúka 

plnohodnotné využitie dochádzkového systému 

Fingera vrátane geolokácie prostredníctvom 

mobilu alebo tabletu.

Jednoduché evidovanie docházkových aktivít 

a rýchle prehľady ocenia najmä spoločnosti,

ktoré majú vo svojich radoch zamestnancov,

ako sú obchodníci, servisní technici, ktorí

potrebujú evidovať svoju dochádzku mimo 

pracoviska. 

Interiérové a exteriérové terminály zabezpečujú 

pohodlnú evidenciu dochádzky a otváranie dverí 

pomocou odtlačku prsta alebo priložením čipovej 

karty. Zariadenia evidujú pohyb zamestnancov

po objekte zaznamenávaním ich vstupov

do jednotlivých budov, skladov a pod.


