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Darbo laiko registratorius su RFID ženklelio jutikliu  

Safescan TA-8010
 Integruotas  

 RFID kortelių skaitytuvas 

 Gretai ir lengvai instaliuojama 

 Registruoja iki 3.000 vartotojų 

 Išsaugo iki 100.000 įrašų 

 3.5" TFT spalvotas ekranas 

 Grafinė vartotojo sąsaja (GUI) 

 Self-Service užklausa leidžia lengvai patikrinti 

darbuotojų registracijas 

 8 programuojami funkciniai mygtukai lengvai 

registruoja darbo kodą 

 Navigacijos mygtukai 

 Automatinis statuso keitimas 

 Laiko apskaitos sistema Time Attendance 8.0 

neribotam vartotojų kiekiui įvesti 

 Tvarkomi vartotojų duomenys, apskaita 

(buvimas, nebuvimas, pertraukos) 

 Išsamių ataskaitų funkcija 

 Realiojo laiko prieiga prie apskaitos 

 Gaisrinės funkcija darbuotojų saugumui 

užtikrinti 

 Duomenų eksportas į Excel ir darbo 

užmokesčio, žmogiškųjų išteklių valdymo 

programas (.cvs formatu) 

 Platus darbuotojų valdymo funkcijų 

pasirinkimas 

 Filtro funkcija darbuotojas/skyrius 

 Apskaičiuoja darbo valandas ir viršvalandžius 

 Laiko apvalinimo parinktis / planas 

 Galimi keli darbo tvarkaraščiai 

 Atostogų, išvykos, ligos ir kt. žymėjimai 

 Projektų kodų žymėjimas 

 Automatinė duomenų kopijų saugojimo 

funkcija 

 Pasižymėjimų redagavimas rankiniu būdu 

 Informacijos eksportas per USB arba realiojo 

laiko Ethernet TCP/IP ryšį 

 Viename tinkle galima palaikyti kelis 

terminalus 

 Dvigubas autentiškumo variantas – 

pasižymėjimas kombinuotu kodu arba 

ženkleliais 

 Terminal leidžia rinktis iš 14 kalbų: EN, DE, FR, 

IT, ES, PT, NL, CZ, SK, HU, PL, SE, DK, FI 

 Duomenys neprarandami dingus elektrai 

 Sieninis modelis 

 Matmenys: 15 x 25.1 x 4.5 cm 

 Svoris: 630 g 

 14 dienų pasitenkinimo garantija 

 CE sertifikatas 

Minimalūs sistemos reikalavimai: 

Operacinė sistema: Windows XP, Vista, 7, 8, 

Windows Server 2003/2008 

3 METŲ GARANTIJA 

Rinkinyje: 

 Safescan TA-8010 terminalas 

 Greito instaliavimo instrukcija anglų kalba 

 Safescan TA software programinės įrangos 

licenzija neribotam vartotojų skaičiui 

 Maitinimo adapteris su nuimamais EU, UK ir 

US kištukais 

 Ethernet ryšio kabelis 

 5 x RFID ženkleliai 

 Priemonės terminalo tvirtinimui prie sienos 


