Plug & Play oplossing,
Tijdregistratie systeem!

BioTime Web is de eenvoudigste en meest innovatieve 'Plug & Play'
oplossing voor de tijdregistratie van uw medewerkers.
Het systeem is gebaseerd op de polyvalent Biopad, de data-collectie terminal van ZKTeco
met Android. Uitgerust met een 7" touchscreen en verkrijgbaar met RFID of biometrische
lezing versie, Biopad integreert een tijdbeheer applicatie voor de configuratie van uw
medewerkers en hun werktijden
Om het geheel te voltooien, wordt de Biopad geleverd met een embedded Webserver, een
online tijdregistratie applicatie die in staat is om alle data van de terminal in realtime te
beheren via een webbrowser. Bekijk en beheer je werknemers roosters van gelijk waar U
bent, zonder dat je software nodig hebt.
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Werknemers Beheer

In Real Time visualisatie

BioTime Web maakt het beheer door gebruikers met de
browser mogelijk, waardoor de werknemersgegevens en de
opdracht aan de afdelingen worden toegekend.

Het systeem biedt alle real-time informatie aanwijzingen,
waarmee u in real-time de laatste acties van alle
gebruikers kunt raadplegen.

Stempels controle

Consultatie van de gepresteerde tijden

Dankzij de intuïtieve interface, toont het systeem grafisch
en chronologisch alle activiteiten van de terminal, en ook,
kan de data per datum en departement sorteren. Alle
informaties kunnen naar Excel worden geëxporteerd.

BioTime Web bevat een module voor het berekenen van
gewerkte uren en maakt het mogelijk om het rapport te
exporteren naar een spreadsheet per dag, week of maand
georganiseerd. Hiermee kunt u gegevens importeren in elk
bestaand systeem.

Technische gegevens
Ondersteunde browsers

Biopad
Prikklok

Touch screen of 7”, OS Android.

Kaart lezer

Standard: EM 125KHz. In optie : MiFare/Desfire

Capaciteit

40 gebruikers / 400 vingerafdruk (1:N) / 80 000 stempels

Chrome 35+ Firefox 45+

Identicatie Mode
Communicatie
Voeding

Wachtwoord / PIN / Vingerafdruk / RFID

Safari 6+

Opera 11+

Ondersteunde systemen

Standard: Ethernet, WiFi, USB Host. In optie: 3G
12V DC 3A / Ingebouwde Batterij

IE 9+

Windows
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