Docházkový a přístupový
systém nové generace
Moderní a inovativní technologie od slovenské společnosti
Innovatrics - světové špičky v oblasti biometrie.
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Nejmodernější technologie

Flexibilní řešení

Fingera využívá nejmodernější technologie – na bázi

Fingera poskytuje řešení pro všechny typy zákaznických

rozpoznávání otisků prstů, obličeje, RFID karet

požadavků. Od jednoduché základní instalace

nebo mobilní aplikace.

jednoterminálového systému až po rozsáhlá multiterminálová
řešení s podporou cloudových a virtualizačních technologií.

Docházka a přístup pod kontrolou

Dostupnost 24/7

Fingera je systém elektronické evidence docházky, který lze

Fingera a data v ní obsažená jsou k dispozici 24 hodin denně

rozšířit o přístupový systém kontroly vstupu zaměstnanců.

7 dní v týdnu, a to buď formou cloudového řešení,
nebo přes mobilní aplikaci.

99,98%
přesnost

12 let
na trhu

450+

spokojených zákazníků

Výhody docházkového systému Fingera
Pro správce docházky

Pro uživatele

Deﬁnování vlastních výjimek a událostí podle potřeb ﬁrmy

Využití mobilní aplikace pro přihlášení

Plně nastavitelný software pro různé typy ﬁrem

Možnost výběru evidence otiskem prstu, identiﬁkací tváře,

Podpora nastavení rozvrhů a směnnosti

RFID kartou, kódem PIN

Kompatibilita téměř se všemi ekonomickými systémy

Systém self-service – možnost správy, editování pracovní
docházky a žádání pracovního volna online

Vícejazyčný software

Rychlý přehled odpracovaného času, přesčasů

Možnost nastavení více administrátorů s různými

Rychlé a komfortní evidování docházky

přístupovými právy

Pro manažery
Kontrola a přehled docházky zaměstnanců
Přehled přítomných osob na pracovišti
Přístup 24/7 odkudkoli
Zabezpečení přístupových oprávnění osob do prostor
(budovy, sklady, archivy apod.)
Přehledné statistiky a graﬁcké reporty

Pomůžeme i vaší ﬁrmě
Řešení přizpůsobíme vašim potřebám, ať už jste malá, střední, velká ﬁrma, nebo pracujete v byznys centru.

Pro malé ﬁrmy

Pro střední ﬁrmy

Pro velké ﬁrmy

Certiﬁkované řešení
Biometrické technologie společnosti Innovatrics se řadí
mezi nejrychlejší a nejpřesnější na světe.
Certiﬁkované nezávislým americkým Národním institutem
pro standardy a technologie NIST.

NIST PFT II
TOP přesnost

NIST FRVT
TOP výkon

Mějte docházku pod palcem
Docházkové terminály
Špičkový biometrický hardware zajišťuje
rychlé a spolehlivé fungování systému Fingera.
Interiérové a exteriérové terminály zajišťují
pohodlnou evidenci docházky a otevírání dveří
pomocí otisku prstu nebo přiložením čipové
karty. Zařízení evidují pohyb zaměstnanců
po objektu zaznamenáváním jejich vstupů
do jednotlivých budov, skladů apod.

Fingera Mobile
Mobilní aplikace Fingera Mobile nabízí
plnohodnotné využití docházkového systému
Fingera včetně geolokace prostřednictvím
mobilu nebo tabletu.
Jednoduché evidování docházkových aktivit
a rychlé přehledy ocení zejména společnosti,
které mají ve svých řadách zaměstnance,
jako jsou obchodníci, servisní technici, kterí
potřebují evidovat svou docházku mimo pracoviště.

Fingera Online
Fingera nabízí možnost online přístupu
k datům přes internet prostřednictvím
dedikované internetové adresy.
Management a administrátori mají možnost
přistupovat k docházce zaměstnanců, reportem
i k statistikám kdykoliv, z jakéhokoli zařízení
připojeného na internet.
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