Dochádzkový a prístupový
systém novej generácie
Moderná a inovatívna technológia od slovenskej spoločnosti
Innovatrics - svetovej špičky v oblasti biometrie.

VÝHODY DOCHÁDZKOVÉHO SYSTÉMU FINGERA
Pre správcov dochádzky

Pomôžeme aj vašej ﬁrme

Deﬁnovanie vlastných výnimiek a udalostí podľa
potrieb ﬁrmy

Prispôsobíme riešenie presne podľa vašich potrieb,

Plne nastaviteľný softvér pre rôzne typy ﬁriem

v centre.

či ste malá, stredná, veľká ﬁrma, alebo robíte biznis

Podpora nastavenia rozvrhov a zmennosti
Kompatibilita s takmer všetkými ekonomickými
systémami
Viacjazyčný softvér
Možnosť nastavenia viacerých administrátorov
s rôznymi prístupovými právami
Automatické zaznamenávanie plánovaných
neprítomností do výkazu dochádzky

Pre malé ﬁrmy

Pre používateľov
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,
zostávajúcej dovolenky a iných nárokov
v jednotlivých fondoch

Pre stredné ﬁrmy

Rýchle a komfortné evidovanie dochádzky

Pre manažérov
Kontrola a prehľad dochádzky zamestnancov
Prehľad prítomných osôb na pracovisku
Prístup 24/7 odkiaľkoľvek
Zabezpečenie prístupových oprávnení osôb
do priestorov (budovy, sklady, archívy a pod.)
Prehľadné štatistiky a graﬁcké reporty
Aktuálny prehľad všetkých žiadostí zamestnancov
na jednom mieste

Pre veľké ﬁrmy

Vybavenie žiadostí o neprítomnosť rýchlo
a pohodlne online

Certiﬁkované riešenie
Biometrické technológie spoločnosti Innovatrics sa
radia medzi najrýchlejšie a najpresnejšie na svete.
Certiﬁkované nezávislým americkým Národným
inštitútom pre štandardy a technológie NIST.

NIST PFT II
TOP presnosť

NIST FRVT
TOP výkon
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Najmodernejšia technológia

Flexibilné riešenie

Fingera využíva najmodernejšie technológie -

Fingera poskytuje riešenie pre všetky typy

rozpoznávanie odtlačku prsta, tváre, RFID

zákazníckych požiadaviek. Od jednoduchej

karty, mobilnú aplikáciu.

základnej inštalácie jednoterminálového systému až
po rozsiahle multiterminálové riešenia s podporou
cloudových a virtualizačných technológií.

Dochádzka a prístup pod kontrolou

Dostupnosť 24/7

Fingera je systém elektronickej evidencie

Fingera a dáta v nej obsiahnuté sú k dispozícií 24

dochádzky, ktorý je možné rozšíriť o prístupový

hodín denne, 7 dní v týždni, a to buď formou

systém kontroly prechodu zamestnancov.

cloudového riešenia, alebo prístupom z mobilnej
aplikácie.

99,98%
presnosť

16 rokov
na trhu

800+

spokojných zákazníkov

SCHVAĽOVACÍ SYSTÉM
Funkcie schvaľovacieho systému výrazne zvyšujú používateľský
komfort. Vďaka nim je možné jednoducho, rýchlo a bez
papierovania vybaviť všetky činnosti súvisiace so žiadosťami
o neprítomnosť v práci.

Dovolenka

Pohodlne, rýchlo a bez papierov
Postup schvaľovania žiadostí je nenáročný a nezaberie viac ako pár

10

Home Oﬃce

sekúnd. Na zadanie novej žiadosti o dovolenku či oznámenie návštevy
lekára zamestnancovi stačí pár klikov v aplikácii. Manažér má kedykoľvek,

Návšteva lekára

na jednom mieste, prehľad všetkých žiadostí svojich podriadených. Tie
vybaví okamžite, v niekoľkých jednoduchých krokoch, a to aj z mobilu.

1.
2.

Aktuálny prehľad
Žiadateľ má kedykoľvek prehľad o aktuálnych
nárokoch na čerpanie neprítomnosti a zadaných
žiadostiach.

Vytvorenie žiadosti
Prostredníctvom webovej aplikácie je možné pár
klikmi požiadať o schválenie napr. dovolenky či
služobnej cesty, pričom o jej vybavení je žiadateľ
automaticky ihneď informovaný e-mailom.

3.
4.

Vybavenie žiadosti
O vytvorení novej žiadosti je schvaľovateľ
notiﬁkovaný e-mailom. Žiadosti čakajúce na
schválenie je možné vybaviť okamžite – kliknutím
na príslušné tlačidlo.

Automatický záznam v dochádzke
Všetky druhy neprítomností sú automaticky
zaznamenané vo výkaze dochádzky, čím
spracovateľom dochádzky odpadá povinnosť
ručného zadávania neprítomností.

Prispôsobí sa vašim potrebám
Schvaľovací modul je možné prispôsobiť na mieru zákazníckym požiadavkám.
Umožňuje deﬁnovať rôzne druhy neprítomnosti (napr. dovolenka, návšteva
lekára, OČR, práca z domu, a pod.) a nastaviť im príslušnú výšku nároku, a to až do
úrovne pre každého zamestnanca samostatne. Okrem iného je možné deﬁnovať
pravidlá schvaľovania, prípadne nastaviť automatické schvaľovanie ihneď po
vytvorení žiadosti.

Služobná cesta

MERANIE TEPLOTY
Rozšírte dochádzkový systém o meranie teploty
K bezpečnejšiemu pracovisku stačí dochádzkový terminál prepojiť prostredníctvom
USB so snímačom telesnej teploty. Vďaka tomu budete informovaní o osobách
so zvýšenou teplotou, ktorým môžete zamedziť vstup do Vašich priestorov.

Ako to funguje?

1.
2.
3.
Termomodul meria
teplotu s presnosťou
0,1 – 0,3 °C.

Infračervený snímač zabudovaný v kamere
vo vzdialenosti cca 40 – 70 cm odmeria
telesnú teplotu prechádzajúceho a výsledok
zobrazí na obrazovke terminálu.

V prípade, že systém nameral zvýšenú
teplotu, odošle notiﬁkáciu vopred
určeným kompetentným osobám.

Údaj o nameranej teplote je zároveň
zapísaný do záznamu v dochádzke.

História merania teplôt
sa ukladá 30 dní.

Minimálne požiadavky:
– terminál novej generácie Zpad Plus
– verzia Fingera 8.8 a vyššia
– dedikovaný cloud v tvare vasaspolocnost.ﬁngera.com

Systém umožňuje merať
teplotu aj nezaregistrovaným
osobám.

WEB TERMINÁL
Evidencia dochádzky v tablete alebo PC
prostredníctvom tváre alebo PIN kódu
Web terminál umožňuje zaznamenať
dochádzkovú udalosť z akéhokoľvek
zariadenia pripojeného na internet.
V prípade, ak toto zariadenie má kameru/fotoaparát,
Fingera prostredníctvom tvárovej biometrie na základe
fotograﬁe zamestnanca identiﬁkuje, čím odpadá akákoľvek
iná forma identiﬁkácie. Z fotograﬁe systém zároveň overí,
či ide o skutočnú a živú osobu, čím zamedzí pokusom
o oklamanie prostredníctvom vytlačenej fotograﬁe
niekoho iného a pod. Zaznamenanie udalosti do
dochádzky je tak rýchle, spoľahlivé a komfortné.

Ako to funguje?

1.
2.
3.

Na webovom termináli zamestnanec zvolí
príslušnú dochádzkovú udalosť.

Systém následne zamestnanca identiﬁkuje
prostredníctvom selﬁe alebo PIN kódu
a udalosť zaznamená do dochádzky.

Údaj je spoľahlivo zaznamenaný do prehľadu
dochádzky príslušného zamestnanca.

Využívajte výhody tvárovej biometrie s dochádzkovým systémom Fingera aj na:

Automatické otváranie
dverí a turniketov

Rýchlu registráciu nového
zamestnanca do dochádzky

MAJTE DOCHÁDZKU POD PALCOM
Dochádzkové terminály
Špičkový biometrický hardvér zabezpečuje
rýchle a spoľahlivé fungovanie systému
Fingera.
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.

Fingera Mobile
Mobilná aplikácia Fingera Mobile ponúka
plnohodnotné využitie dochádzkového
systému Fingera vrátane vybavenia
žiadostí o neprítomnosť a 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.

Fingera Online
Fingera ponúka možnosť online prístupu
k dátam cez internet prostredníctvom
dedikovanej internetovej adresy.
Manažment a administrátori majú možnosť
pristupovať k dochádzke zamestnancov,
žiadostiam, reportom aj k štatistikám kedykoľvek,
z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na
internet.

TVÁROVÝ TERMINÁL

BEZDOTYKOVÉ
PRIHLÁSENIE
DO DOCHÁDZKY
Tvárová biometria zaručuje okamžité
rozpoznanie osoby. Prihlásenie
do dochádzky, otváranie dverí
alebo prechod cez turniket je
pohodlný a zároveň bezpečný.

Meranie teploty

Detekcia živosti

Čítačka odtlačkov prsta

Rozpoznanie tváre

Android 7.1

Prisvietenie

Technické parametre:
Operačný systém
Android 7.1

Pamäť
2G RAM + 8G ROM

Rozmery
48 × 148 × 337 mm (D × H × V)

Kamera
1080P dual HDR kamera
s prisvetlením

Displej
8” IPS dotyková obrazovka

Rozhranie
Ethernet

WiFi
802.11b/g/n

Adaptér
12V/3A

Bluetooth
Bluetooth 4.0

Vodeodolný index
IP65

Váha
2.3 kg

Teplota prostredia
-10°C ~ 50°C

Vzdialenosť kamery
0,3 – 1.5m
Procesor
Quad-Core ARM 1.8GHz CPU+
ARM Mali-T76x GPU

TVÁROVÁ BIOMETRIA OD INNOVATRICS

Tvárové algoritmy od spoločnosti Innovatrics patria
medzi tie najrýchlejšie a najpresnejšie na svete,
podľa testov nezávislého amerického Národného
inštitútu pre normy a technológiu (NIST).

Ochrana proti podvodom:

Prístup povolený

Prístup zamietnutý

Fotkou

Tvárová biometria od Innovatrics má
bezpečnostnú nadstavbu, tzv. „detekciu
živosti“, ktorá zabraňuje zneužitiu identity.
Naša ochrana voči podvodom prešla ako
jedna z mála medzinárodnou certifikáciou
iBeta 2 so 100% účinnosťou proti
sofistikovaným útokom:

3D maskou

Videom

CERTIFIKÁTY A OCENENIA

Algoritmus na rozpoznávanie
tváre patrí medzi najlepšie
na svete

Tvárový algoritmus 100%
účinný proti podvodom
s falošnou identitou

+421 2 20 71 40 56 | info@ﬁngera.com | www.ﬁngera.com

Kompatibilita

25+

Súlad s GDPR
Dochádzkový systém

Dochádzkový systém Fingera je plne v súlade

Fingera je ľahko

s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady

integrovateľný do väčšiny

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

ekonomických alebo

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

mzdových systémov.

a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

