n

ELEKON, s.r.o.
Brněnská 411/15
CZ - 682 01 Vyškov

ELEKON

tel.: +420 517 302 000
fax.: +420 517 302 001

.,1111111111111111111111111 ...

MOBAT/ME

e-mail: elekon@mobatime.cz
www.mobatime.cz

N

.

u
a,

E

:.::

a
o

...D

E

l

DOCHÁZKOVÉ
HODINY
KATALOG 2018

•
•••
•••

•• •

•••
•
•
•
•
•• ••

CLOUDOVÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM • KONTROLNÍ HODINY PRO STRÁŽNÉ

Kontrolní hodiny
pro strážné

12 13

PR 600

Kontrolní obchůzkové hodiny zaručují přesnou a jednoznačnou registraci
činnosti strážného. Na jednotlivých kontrolních místech obchůzkové trasy
se nachází schránky s kódovými klíči, které strážný jednoduše vloží
do přístroje a otočením provede záznam. Papírová záznamová páska
obsahuje identifikační číslo strážného, číslo kódového klíče, datum
a přesný čas průchodu stanovištěm.

Technický popis

Doplˇň
nk
ky

Časová základna
Obchůzkové hodiny jsou řízeny mikroprocesorem s vlastní přesnou
krystalovou základnou
Tisk
Záznam časového údaje se provádí na samopropisující záznamovou
páskou
• délka 10 m umožňující tisk až 2000 záznamů
• bez barvící pásky
Vybavení
• až 999 různých kódových klíčů
• otevření přístroje je možné pouze hlavním klíčem „K“ a je vždy
zaznamenáno na pásku
• indikátor stavu baterie
• napájení monočlánkem 1,5 V
• popruh pro zavěšení přes rameno
• robustní, nárazuvzdorný plastový kryt
Napájení
Životnost baterie
Rozsah provozních teplot
Stupeň krytí
Hmotnost
Rozměry (Š x V x H)

monočlánek 1,5 V (velikost A)
přibližně 6 měsíců
-20 až +40 °C
IP 40
0,8 kg
170 x 115 x 61 mm

PR 360155
Schránka na kódový klíč
PR 360555
Schránka na kódový
klíč uzamykatelná

PR 334150 / xxx
Kódový klíč pro 1 stanoviště
číslování 1-999

KATALOG Č. 7
Nakonec obrazovka „reportů“ umožňuje připravovat hlášení
v pdf nebo formátu csv (Excel) a vytvářet podklady
pro zaměstnance nebo vedení společnosti.
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OCHÁZKOVÉ HODINY – – – – – – – – – – – – 8
DO
BX 1500 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8
BX 1600 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8
EX 3500 N – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9
BX 6400 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9
MRX 30 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10
PŘÍSLUŠENSTVÍ DOCHÁZKOVÝCH HODIN – – 11
ČASOVÉ RAZÍTKO – – – – – – – – – – – – – – 13
PIX 200 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Celý systém je přístupný každému, kdo má k zadaným operacím povolený přístup. Existuje několik úrovní oprávnění – správce společnosti
(může provádět všechny úpravy a zásahy na všech účtech, upravovat pracovní pravidla), správce týmu-HR admin (může upravovat
docházku, přidávat zaměstnance a dělat výpisy z reportů) a zaměstnance (oprávnění jen pro osobní účet). Ke každé této úrovní mohou být
přiřazena další oprávnění pro jemnější rozlišení autorizovaných úkolů. Některým z vašich zaměstnanců mohou být poskytnuta práva
zkontrolovat svou vlastní docházku, takže oprava může být konzultována okamžitě, čímž se šetří čas zodpovědné osoby.

ELEKON, s.r.o.
Brněnská 411/15
CZ – 682 01 Vyškov
tel.: +420 517 302 000
fax: +420 517 302 001
e-mail: elekon@mobatime.cz
www.mobatime.cz
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Cloudový docházkový systém iTA
Představujeme Vám nový docházkový systém založený na cloudové aplikaci. iTA je výkonný systém pro automatizaci
docházky a je navržen tak, aby vyhovoval většině podniků. Díky snadné a rychlé obsluze šetří systém pracovní čas.
Jedná se o on-line řešení, cloud aplikace je přístupná přes webové rozhraní, bez nutnosti jakékoliv instalace. Tak lze pohodlně
a rychle zaznamenávat docházku zaměstnanců odkudkoliv. Terminály mohou být umístěny na všech pobočkách
zákazníka po celém světě. Modulární řešení umožňuje rozšířit funkce systému a služeb podle požadavků zákazníka.
Možnost komunikace se softwarem třetích stran (např. SAP) na požádání. Systém monitoruje přítomnost na pracovišti
v reálném čase na všech místech přes cloud aplikaci.

Výhody
•

nízké náklady na pořízení
významná úspora času při uvedení
do provozu

•

bez instalace a údržby IT infrastruktury

•

velmi jednoduchá implementace

•

přístup přes webové rozhraní

•

bezpečný přístup ke správě dat

•

poskytování technické podpory pro uživatele
šifrovaná komunikace mezi terminály
a aplikací v cloudu

•

•
•

RFID nebo biometrická identifikace
zaměstnanců

•

plná implementace nástrojů GDPR

Reporty a editace
•

žádná instalace, stačí jen připojit terminál k internetu

•

on-line aplikace pro analýzu pracovní doby zaměstnance

•

systém sbírá data z HW terminálu o docházce zaměstnanců

•

kapacita až 2 000 zaměstnanců

•

uživatel si může zvolit, jaké údaje o zaměstnancích budou
monitorovány

•

„Zařazení zaměstnance“ – rozdílné nastavení pravidel
podle pracovní pozice zaměstnance a místa výkonu

•

docházka je hodnocena podle pracovních pravidel přiřazených
každému zaměstnanci

•

pracovní pravidlo definuje sadu podmínek, za nichž by měl
zaměstnanec pracovat
- základní čas (je požadováno, aby byl zaměstnanec v práci)
- řádná pracovní doba
- přestávky (vyžadované, pevné)
- přesčasy
- podpora směn

Sběr dat a sledování
•
•

RFID nebo biometrická identinfikace
systém používá časové účty ke sledování pracovní doby, absencí,
dovolených, přesčasů, služebních cest, home office ...

•

kalendář svátků podle regionů, ve kterých společnost působí

•

konfigurovatelné sestavy, tisk, odesílání e-mailem zaměstnancům, exporty

•

manažerský přehled pro analýzu docházky z různých pohledů

•

komplexní správa oprávnění konfigurovatelná pro konkrétní
potřeby společností, různé stupně oprávnění podle pracovní pozice zaměstnance

•

mobilní App pro iOS a Android

CLOUDOVÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
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Terminál iTA 7
elegantní design vhodný pro různé obchodní i průmyslové objekty

•

kryt z plastu, odolný proti opotřebení

•

7" TFT displej s dotykovou obrazovkou
- jas 400/800 cd/m2

•

interakce s uživatelem prostřednictvím dotykové obrazovky

•

integrovaný reproduktor pro zvukové potvrzení operace

•
•
•

•

terminál je připraven pro montáž na stěnu pomocí speciálního
držáku na zeď nebo pomocí držáku VESA

•

vstup pro kabely ze zadní strany zařízení

možnost vestavné montáže pod omítku nebo na stůl
Napájení
•
PoE (Power over Ethernet - IEEE802.3af-Class3)
nebo externí napájení 12 VDC (rozsah 10–16 VDC)
•
nízká spotřeba energie
pracovní teplota -20 až +40 °C
relativní vlhkost 10 až 90 % bez kondenzace
•
krytí IP40, IP54
•
neumisťovat na místa vystavená přímému slunečnímu svitu
Interface
•

RFID
čtečka otisků prstů na přání

•

Časová základna
•

Montáž

Provozní prostředí

Identifikace
•

3

•

- široký úhel pohledu

•

2

interní časová základna s vysokou přesností (±3 ppm) – tepelně
kompenzované RTC (Real Time Clock) hodiny, s lithiovovou
baterií na celou dobu životnosti výrobku
možnost synchronizace času prostřednictvím NTP/SNTP
automatická změna na letní čas a zpět
podpora časových zón na základě IANNA Time Zone Database

•
•
•
•

10/100 Mbit Ethernet (IP fixed nebo DHCP)
USB
RS 232, RS 485/Wiegand
konektivita WiFi / LTE na přání

Pamět’
•
paměť pro offline ukládání dat:
100 000 záznamů docházky
2 000 zaměstnanců
•

flash paměť pro ukládání dat, nezávislá na napájení

První připojení terminálu
• připojte ethernetový kabel a v případě potřeby i kabel napájení, terminál lze napájet přes PoE (Power Over Ethernet)
• terminál se spustí do jedné minuty
• konfigurace sítě – síť musí být v provozu před aktivací
• terminál aktivujte pomocí vygenerovaného čísla

konfigurace sítě

aktivační obrazovka

Standardní režim
Po aktivaci se zobrazí standardní
obrazovka a terminál je připraven
k použití.

V normálním provozu vybere uživatel Příklad: Po stisku tlačítka „Pauza“!
správnou událost (příchod, odchod,
(ikonka s kávou) se na obrazovce
přestávka…). Po přiložení RFID karty zobrazí typy přestávek.
je tato událost odeslána na server.

•

konfigurovatelná obrazovka

•

možnost nastavení několika úrovní

•

informace o zůstatku v minulém měsíci

Vyberte typ přerušení,
přiložením karty zaznamenáte odchod/příchod.

iTA 7

Technická data terminálu

iTA 7 G

typ
Parametry displeje

dotykový displej

7” TFT, 800 x 480 pixelů
rezistivní

kapacitní

800 cd/m2

400 cd/m

8W

příkon
standardně

PoE (IEEE 802.3 af - Class 3) nebo 12 VDC

RS 232
RS 485

MIFARE, LEGIC a další ... 13,56 MHz support
RJ45 10BaseT/100BaseTX (IEE802.3), fixní IP nebo DHCP
RJ25, volitelně RS232+RS485 nebo Wiegand nastavitelné interním přepínačem

Wiegand

2x datový vstup DO, D1; podpora 2x výstup
USB 2.0 host A

USB
Komunikace,
interface

1x vstup
WiFi (na přání)

jen PoE (IEEE 802.3 af - Class 3)

PROX, PMX, HITAG a další ... 125 kHz support

RFID
Ethernet

rezistivní

2

svítivost
Napájení

iTA 7 IP 54

Vstup TTL 5V
podpora standardů 802.11 n/g/b Frekvenční pásmo 2,4 GHz
Využívaná frekvenční pásma:
LTE FDD:
Band1(2100MHz)/Band3(1800MHz)/Band7(2600MHz)/Band8(900MHz)/Band20(800MHz)

LTE (na přání)

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: Band1(2100MHz)/Band8(900MHz) EDGE/GPRS/GSM:
850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz
Standardy:
WCDMA Rel ‘99 plus Rel 5 HSDPA, Rel 6 HSUPA, Rel 7
HSPA+(cat 14), Rel 8 DC-HSPA+(cat 24)
GSM/GPRS/EDGE Rel 99

Komunikační protokoly

Ethernet

Certifikace

safety, EMC, RFID, WiFi

Provozní prostředí

pracovní teplota

HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, HTTP PROXY SOCK 5 PROXY
EN60950, EN55032, EN55024, E300330-1, EN 300330-2, EN 301489-1, EN 301489-3
-20 až +40 °C (neumisťovat na místa vystavená přímému slunečnímu svitu)
10 ÷ 90%, bez kondenzace

relativní vlhkost
čelní strana

polyesterová folie

tvrzené minerální sklo
ABS

tělo terminálu
Mechanická konstrukce

Montáž

stupeň krytí

IP54

IP40

rozměry

189 x 189 x 58 mm

hmotnost

1.1 kg

standardně
na přání

polyesterová folie

225 x 165 x 125 mm
1.4 kg
montáž na stěnu

stolní nebo vestavná montáž
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Cloudový docházkový systém – popis
Cloudový systém přináší zásadní vylepšení v oblasti docházkových systémů. Systém se uvádí do provozu bez instalace a nutnosti jiného HW, stačí
pouze terminál a připojení do sítě internetu.
Databáze je umístěna na cloudu a shromažď
uje všechna data docházky z terminálů. Jiná aplikace na stejném cloudu umožní prohlížet, měnit,
vykazovat a analyzovat všechny tyto údaje. Pro tuto činnost je vhodný jakýkoliv prohlížeč – bez instalace softwaru. Data jsou uložena na
serverech se zabezpečeným připojením a pravidelným zálohováním. Data jsou k dispozici všude, kde je internet.
Po vybalení, připojení terminálu k napájení a internetu provedete aktivaci vygenerovaným číselným kódem. Po aktivaci je systém připra-ven k
práci – monitorování docházky vašich zaměstnanců. Průběžně lze zadávat jména zaměstnanců (v případě, že ještě není zaměstnanec zadán do
systému probíhá identifikace pouze podle čísla karty) a popsat strukturu společnosti. Systém lze provozovat na více místech – pobočkách společnosti a také libovolně převádět zaměstnance mezi pobočkami.

„Pracovní pravidla“ definují soubor
pravidel, podle kterých se počítá
a hodnotí výkonnost zaměstnanců
•

základní doba – doba, kdy je nutné,
aby byli zaměstnanci na pracovišti

•

placená doba – časový interval,
kdy je výkon zaměstnance finančně
hodnocen

•

pracovní čas – doba, kterou je
zaměstnanec povinen denně
odpracovat

•

definice přestávek pro zaměstnance

„Pracovní pravidla“ jsou propojena se zaměstnancem za pomoci
týdenní směny, přepínače pravidel a denním pravidlem.

iTA systém používá časové účty pro vedení záznamů o přesčasových hodinách nebo nepřítomnosti. Lze definovat neomezené množství těchto účtů
pro různé účely, jako jsou nemoci, dovolené, péče o děti, přesčasy, služební cesty, práce doma (home office). Spolu s definicí účtu lze definovat
pravidelné akce se zůstatkem účtu.
Například přesčasy zaměstnance mohou být propláceny každý měsíc - pak se účet automaticky vymaže, nebo lze přesčasy sčítat v průběhu roku
a kompenzovat je jinou cestou – pak lze použít ruční úpravu zůstatku na časovém účtu. Tyto speciální účty systému dávají možnost analyzovat
důvod nepřítomnosti a sledovat přesčasovou práci či absence ve společnosti.

Klíčovým prvkem systému jsou samozřejmě přehledy a reporty docházky.
Obrazovka absencí a vyhodnocení absence vám dává výbornou příležitost
spravovat a plánovat absence vašeho týmu. Přehled zobrazí denně každou
nepřítomnost (není odpracována celá určená pracovní doba dle pracovního
pravidla) nebo jakékoli porušení pracovních předpisů – jako je nepoužití ID
karty nebo pozdní příchod do práce.
Každá taková událost je buď zvýrazněna a stručně popsána nebo barevně
odlišena. Přehled lze rychle opravit přímo na obrazovce, nebo lze zkontrolovat všechny podrobnosti na záložce „Denní docházka“, kde se zobrazí
všechna data z terminálů, spolu se všemi výpočty a nedodržením pracovních
pravidel. Zde je možné upravit každou položku jednu po druhé.

Obrazovka „reportů“ umožňuje připravovat výkazy v pdf a vytvářet
podklady pro zaměstnance nebo vedení společnosti.
Nakonec obrazovka Exporty umožňuje generovat data ve
formátu csv pro další zpracování.

Celý systém je přístupný každému, kdo má ke konkrétním operacím oprávnění. Existuje několik úrovní oprávnění – správce společnosti
(může provádět všechny úpravy a zásahy na všech účtech, upravovat pracovní pravidla), správce týmu-HR admin (může upravovat docházku,
přidávat zaměstnance a dělat výpisy z reportů) a zaměstnanec (oprávnění jen pro osobní účet). Ke každé této úrovní mohou být přiřazena další
oprávnění pro jemnější rozlišení autorizovaných úkolů. Některým z vašich zaměstnanců mohou být poskytnuta práva zkontrolovat svou vlastní
docházku, takže oprava může být konzultována okamžitě, čímž se šetří čas zodpovědné osoby.

Co musím vědět při výběru systému iTA
•
•

Pro kolik zaměstnanců má být docházkový systém určen?
Kolik terminálů budu chtít využívat?
Budou terminály i na odloučeném pracovišti?

•

Jaký způsob zaznamenávání docházky zvolím? Čip nebo otisk prstu?

•

Budu si přát docházkový systém propojit s firemním účetním programem?

•

Bude potřeba, aby docházkový systém uměl otevírat dveře?

•

Mám v dosahu místa instalace internetové připojení s UTP kabelem (koncovka
RJ45)? Pokud ne, mám k dispozici WiFi? Nebo chci systém s vlastním
datovým připojením (SIM karta LTE atd.)?

CLOUDOVÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
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Při zakoupení moderního cloudového docházkového systému dostanete odkaz na podrobný internetový návod, který Vám představí veškeré
možnosti systému a přehledně Vás provede nastavením jednotlivých oblastí. Pomůže Vám plně využít veškeré funkce docházkového
systému, které jsou k dispozici.

Příklad nastavení časových účtů

Příslušenství
IDENTIFIKACE ZAMĚSTNANCE
dle varianty terminálu:
RFID karta
RIFD klíčenka
RIFD samolepka
otisk prstu

CLOUDOVÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM
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Docházkové hodiny

Cloudový docházkový systém – popis
Cloudový systém přináší základní zlepšení v oblasti docházkových systémů. Systém se uvádí do provozu bez instalace a nutnosti jiného HW, stačí
pouze terminál a připojení do sítě internetu.

Nová doba přináší nové požadavky
na sledování pracovní doby, dodržování
přestávek v práci a evidenci přesčasů,
vyplývající z platné legislativy.

Databáze je umístěna na cloudu a shromažďuje všechna data docházky z terminálů. Jiná aplikace na stejném cloudu umožní prohlížet, měnit, vykazovat
a analyzovat všechny tyto údaje. Pro tuto činnost je vhodný jakýkoliv prohlížeč – bez instalace softwaru. Data jsou uložena na serverech se
zabezpečeným připojením a pravidelným zálohováním a jsou k dispozici všude, kde je internet.

Přínos docházkových hodin a systémů však
nespočívá jen v naplnění požadavků zákona.
Neustálý růst mzdových nákladů činí
z docházkových hodin investici s rychlou
návratností. Zájem organizace sledovat
a hodnotit pracovní výkon motivuje
zaměstnance ke zlepšení osobního přístupu
k pracovním povinnostem.

Docházkové hodiny BX 1500,
ze všech typů nejmenší
a nejjednodušší, vhodné
pro evidenci a kontrolu
docházky v provozech
do 50 zaměstnanců
• jednobarevný tisk
• pasivní záloha chodu

Docházkové hodiny se uplatní všude tam,
kde je nezbytná spolehlivá a věrohodná
evidence času příchodu a odchodu
zaměstnanců. Osvědčený systém značení
na papírové karty je přehledný
a jednoduchý.

Technické údaje
černá
černá / červená
ruční
automatická
analogový
digitální
pasivní (jen data)
aktivní (včetně tisku)
reléový kontakt
4 různé melodie

Barva tisku
Volba sloupců
Ukazatel času
Záloha chodu
Spínací výstup
Zvuková signalizace
Napájecí napětí

trvalý
špičkový

Příkon

Hmotnost v kg
Rozměry v mm
ŠxVxH
Přesnost při 20 °C
Rozsah provozních teplot
Rozsah vlhkosti vzduchu
Doplˇň
nk
ky
Docházková karta s detekcí strany
Kovová lístkovnice pro 25 ks karet
černá
černo-červená
Barvící páska
červená
modrá
zelená


k dispozici standardně

()k

dispozici na přání

Po vybalení, připojení napájení a připojení terminálu k internetu provedete aktivaci vygenerovaným číselným kódem. Po aktivaci je systém připraven
k práci – monitorování docházky vašich zaměstnanců. Průběžně lze zadávat jména zaměstnanců (v případě, že ještě není zaměstnanec zanesen
do systému je identifikace pouze podle čísla karty) a popsat strukturu společnosti. Systém lze provozovat na více místech – pobočkách společnosti
a také libovolně převádět zaměstnance mezi pobočkami.

BX 1500

BX 1600
Nejmenší docházkové hodiny,
vhodné pro evidence a kontrolu
docházky v provozech
do 50 zaměstnanců.
• velký, dobře čitelný LCD displej
• možnost naprogramování
automatického posunu sloupců
• jednobarevný tisk
• víčko zabraňující vniknutí prachu

BX 1500

BX 1600

EX 3500 N

BX 6400
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10 W
2,3
190 x 224 x 104





230 V~ ± 10 %
2W
3W
10 W
6W
2,3
2,6
190 x 224 x 104
190 x 224 x 127
± 0,3 s/den
–10 až +40 °C
10 až 90 %
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„Pracovní pravidla“ definují soubor
pravidel, podle kterých se počítá a
hodnotí docházka zaměstnanců
• základní doba – doba, kdy je
nutné, aby byli zaměstnanci
na pracovišti
• placená doba – časový interval,
kdy je výkon zaměstnance
finančně hodnocen
• pracovní čas – doba, kterou je
zaměstnanec povinen denně
odpracovat
• definice přestávek pro zaměstnance

„Pracovní pravidla“ jsou propojena se zaměstnancem za pomoci
týdenní směny, přepínače pravidel a denním pravidlem.

iTA systém používá časové účty pro vedení záznamů o přesčasových hodinách nebo nepřítomnosti. Lze definovat neomezené množství těchto účtů pro různé
účely, jako jsou nemoci, dovolené, péče o děti, přesčasy, služební cesty, práce doma (homeoffice) atd. Spolu s definicí účtu lze definovat pravidelné
akce se zůstatkem účtu.
Například přesčasy zaměstnance mohou být propláceny každý měsíc - pak se účet automaticky vymaže, nebo lze přesčasy sčítat v průběhu roku a kompenzovat je jinou cestou – pak lze použít ruční úpravu zůstatku na časovém účtu. Tyto speciální účty systému dávají možnost analyzovat důvod nepřítomnosti a
sledovat přesčasovou práci či absence ve společnosti.
Klíčovým prvkem systému jsou samozřejmě přehledy a reporty
docházky. Obrazovka absencí a vyhodnocení absence vám dává
výbornou příležitost spravovat a plánovat absence vašeho týmu.
Přehled zobrazí denně každou nepřítomnost (není odpracována
celá určená pracovní doba dle pracovního pravidla) nebo jakékoli
porušení pracovních předpisů – jako je nepoužití ID karty nebo
pozdní příchod do práce.
Každá taková událost je buď zvýrazněna a stručně popsána nebo
barevně odlišena. Přehled lze rychle opravit přímo na obrazovce,
nebo lze zkontrolovat všechny podrobnosti na záložce „Denní
docházka“, kde se zobrazí všechna data z terminálů, spolu
se všemi výpočty a nedodržením pracovních pravidel. Zde je
možné upravit každou položku jednu po druhé.

DOCHÁZKOVÉ HODINY

První připojení terminálu
• připojte ethernetový kabel a v případě
potřeby i kabel napájení, terminál lze
napájet přes PoE (Power Over Ethernet)
• terminál se spustí do jedné minuty
• konfigurace sítě – síť musí být v provozu
před aktivací
• terminál aktivujte pomocí vygenerovaného
čísla
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Po ˇžza
adavky na sít’

EX 3500 N

Parametr

Nastavení

MAC adresa

Povolit MAC adresu na interní síti (typické pro switche),
v případě, že je použito filtrování MAC adresy
Možnost TCP SSL komunikace na portu 433 na adrese
zwsserver.cloudapp.net
SSL komunikace musí být povolena bez filtrace. Pakety jsou
šifrované a firewall nemá certifikát
Terminál potřebuje interní nebo externí DNS server
Terminál není členem domény
HTTP port 80 je požadován pro připojení terminálu k webovému
rozhraní pomocí webového prohlížeče
Pokud je ve firemní síti DHCP server, je možné použití DHCP
i na terminálu

SSL komunikace
mezi terminálem a internetem
Nastavení Proxy a Firewallu
DNS
Pravidla pro doménu
Terminal WEB GUI
DHCP (fixní IP)

Docházkové hodiny EX 3500 N, se spínacím výstupem,
vhodné pro evidenci a kontrolu docházky v provozech
do 150 zaměstnanců
• dvoubarevný tisk
• možnost nastavení aktivního tiskového sloupce v závislosti
na čase, datumu a dni v týdnu
• možnost přednastavení barvy tisku v závislosti na čase,
datumu a dni v týdnu
• využití jako spínací hodiny
• pasivní záloha chodu

BX 6400

konfigurace sítě

aktivační obrazovka

Standardní re ˇžziim
Po aktivaci se zobrazí standardní
obrazovka a terminál je připraven
k použití.

Technický popis
• konfigurovatelná obrazovka
• možnost nastavení několika úrovní
• informace o zůstatku v minulém měsíci

V normálním provozu vybere uživatel
správnou událost (příchod, odchod,
přestávka…). Po přiložení RFID karty
je tato událost odeslána na server.

Další možˇn
znosti zobrazení
Po přiložení RFID media a stisku
tlačítka i se zobrazí časová karta
zaměstnance.
Časová karta obsahuje záznamy
provedené zaměstnancem a poskytuje
denní přehled, týdenní přehled
a týdenní záznamy.

Příklad: Po stisku tlačítka „Pauza“
(ikonka s kávou) se na obrazovce
zobrazí typy přestávek

Vyberte typ přerušení, přiložením karty zaznamenáte odchod/příchod

Časová základna
Hodiny jsou řízeny mikroprocesorem s vlastní přesnou krystalovou
základnou. Pracují autonomně a nepotřebují rozvod jednotného
času.
• automatický kalendář včetně přestupných roků
• automatické přepínání letního času
Tisk
Záznam časového údaje příchodu a odchodu zaměstnanců
se provádí na papírové karty
• přístroj tiskne celkem do 6 sloupců (příchod a odchod
dopoledne, příchod a odchod odpoledne, odchod a příchod
při přerušení práce)
• volba tiskového sloupce se provádí stiskem jednoho ze šesti
tlačítek, umístěných v horní části hodin
• při tisku hodiny automaticky rozeznají správnou stranu karty
a nemůže tak dojít k náhodné záměně stran
• po vložení do otvoru pro vkládání se karta automaticky vtáhne
a označí
• devítijehličková tisková hlava s kvalitním tiskem
• jednoduchá výměna kazety s barvící páskou
• životnost barvící pásky 1 až 3 roky podle počtu zaměstnanců
Programování
Otáčením nastavovacího ukazatele a stiskem příslušných tlačítek
lze nastavit jednotlivé funkce
• všechny časové údaje
• zúčtovací období
• týdenní programy (nastavení sloupců, barvy tisku a signálního
výstupu)

Docházkové hodiny BX 6400, se spínacím výstupem
a digitálním displejem, vhodné pro evidenci a kontrolu
docházky v provozech do 250 zaměstnanců
• dvoubarevný tisk
• možnost nastavení aktivního tiskového sloupce
v závislosti na čase, datumu a dni v týdnu
• možnost přednastavení barvy tisku v závislosti
na čase, datumu a dni v týdnu
• využití jako spínací hodiny
• aktivní záloha chodu; vestavěné NiCd akumulátory
zálohují při přerušení napájení chod hodin
včetně tisku až 72 hodin
• vestavěný generátor melodie pro signalizaci úseků
pracovní doby
• digitální ukazatel zobrazující
– měsíc, datum a den v týdnu
– počet přítomných zaměstnanců

Pasivní záloha chodu
Při přerušení napájení nelze tisknout
• běží interní časová základna
• informace uložené v paměti zůstávají zachovány až po dobu
3 let
• po obnovení dodávky elektrického proudu lze přístroj ihned
normálně používat
Instalace
Docházkové hodiny lze zavěsit na stěnu nebo položit
na vodorovnou podložku. Všechny důležité parametry včetně
času jsou naprogramované z výroby.
Po zapojení do zásuvky 230 V~ lze přístroj ihned používat.
Další vlastnosti
• velký analogový nebo digitální kontrolní číselník
• zámek znemožňující neoprávněné zásahy do přístroje
a jeho nastavení
• nárazuvzdorná plastová skříň

CLOUDOVÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Inteligentní docházkové hodiny
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iTA-7

Inteligentní programovatelné docházkové hodiny pro evidenci a kontrolu docházky pro firmy do 50 zaměstnanců.
Zaznamenávají příchody a odchody zaměstnanců, sčítají odpracované hodiny pro zaměstnance s měsíční i hodinovou mzdou.
Specifické funkce jej přímo předurčují do provozů, kde je zavedena pružná pracovní doba. Velmi efektivním způsobem tak šetří
čas mzdovým účetním a zvyšují pracovní iniciativu vašich zaměstnanců. Využívají osvědčený systém značení na papírové karty
s čárovým kódem, pro zaměstnance velmi jednoduchý a přehledný.

MRX

• Okamžitý přehled odpracovaných hodin včetně přesčasů. Zobrazení salda umožní zaměstnancům naplánovat
si v rámci pružného úseku pracovní dobu podle svých aktuálních potřeb.
• Každý zaměstnanec zaznamenává na docházkovou kartu s čárovým kódem čas příchodu, odchodu
a přerušení. Tyto časy jsou porovnány se zadanou pracovní dobou a jsou vyhodnoceny přesčasy, pozdní
příchody, časné odchody atd. Odchylky jsou tisknuty na docházkovou kartu při každém záznamu odchodu,
dávají tak okamžitou informaci o odpracované době vedoucím i zaměstnanci.
• Umožňují sčítat odpracované hodiny za danou periodu a porovnat je s počtem
plánovaných hodin; oddělí přesčasové hodiny a vypočtou odpovídající saldo. Všechna data
30
se tisknou na osobní kartu. Přístroj je schopen evidovat osobní údaje pro 50 osob.
• Šetří čas pracovníkům ve mzdové účtárně.

Vlastnosti výrobku
Interní časová základna
• vysoká přesnost (±3 ppm) – tepelně kompenzované RTC (Real Time Clock) hodiny
• možnost synchronizace času prostřednictvím NTP/SNTP
• automatická změna na letní čas a zpět
• podpora časových zón na základě IANNA Time Zone Database
• lithiová baterie pro zálohování RTC na celou dobu životnosti výrobku
Provozní prostředí
• pracovní teplota -20 až +55 °C
• relativní vlhkost 10 až 90 % bez kondenzace
• terminál nesmí být umístěn na přímém slunečním světle
• krytí IP 40
Terminal iTA 7
• elegantní design vhodný pro různé obchodní i průmyslové objekty
• kryt z plastu, odolný proti opotřebení
• 7" TFT displej s odporovou dotykovou obrazovkou
jas 450 cd/m2
široký úhel pohledu
• interakce s uživatelem je zcela poskytována prostřednictvím dotykové obrazovky
• integrovaný bzučák pro základní potvrzení operace



Terminál iTA 7 / iTA 7 FP
Programování

Technický popis
Časová základna
• hodiny jsou řízeny mikroprocesorem s vlastní přesnou
krystalovou základnou, přesnost ± 3 s / týden
• věčný kalendář včetně přestupných roků
• automatické nastavení přechodu na letní čas a zpět
Tisk
• tisk na MRX docházkové karty s čárovým kódem
• po vložení do otvoru se karta vtáhne a označí automaticky
• devítijehličková tisková hlava s kvalitním tiskem
• tisk do 4 sloupců, příchod – odchod a přerušení
(odchod – příchod)
• tisk menšími číslicemi po změně času
• první tisk menšími číslicemi u neregulérní změny tisku
• tisk speciálních znaků pro indikaci odchylky
• automatické nastavení tiskového sloupce

Otáčením nastavovacího ukazatele a stiskem příslušných tlačítek
lze nastavit jednotlivé funkce
• všechny časové údaje
• zúčtovací období
• týdenní programy (nastavení sloupců, barvy tisku
a signálního výstupu)
Záloha chodu

• velký, snadno čitelný, podsvětlený LCD displej z tekutých krystalů
• zámek znemožňující neoprávněné zásahy do přístroje
a jeho nastavení
• docházkové hodiny lze zavěsit na stěnu nebo položit
na vodorovnou podložku
• nárazuvzdorná plastová skříň

Ethernet
RS 232
RS 485
USB

Provozní prostředí
Mechanická konstrukce

Montáž

Pamět’
• paměť pro offline ukládání dat:
100 000 záznamů docházky
2 000 zaměstnanců
• flash paměť pro ukládání dat
• nezávislá na napájení




RJ-12 modular connector
USB 2.0 A

Relé
Wiegand
1x vstup

Komunikační protokoly
Napájení
Certifikace

Interface
• 10/100 Mbit Ethernet (IP fixed or DHCP)
• USB
• RS 232, RS 485
• RFID

7" TFT, 800 x 480
450 cd/m2
7W
HITAG a další ... 125 kHz support
MIFARE, LEGIC a další ... 13,56 MHz support
RJ-45 10BaseT/100Base TX (IEEE802.3) autonegotiation

RFID

• při přerušení napájení nelze tisknout, běží interní časová
základna
• vestavěná lithiová baterie zálohuje časový údaj a uložená data
při součtu výpadku proudu 3 roky
• po obnovení dodávky elektrického proudu lze přístroj opět
používat
Konstrukce

typ
svítivost

Příkon

Komunikace
interface

Napájení
• PoE (Power over Ethernet - IEEE802.3at) s klasifikací napájení
nebo externí napájení 12 VDC (rozsah 10–16 VDC)
• nízká spotřeba energie

iTA7 / iTA7 FP

Technická data terminálu
Parametry displeje

Mont áˇžz
• terminál je připraven pro montáž na stěnu pomocí speciálního
držáku na zeď s blokovacím prvkem, nebo pomocí držáku VESA
• vstup pro kabely ze zadní strany zařízení
• možnost vestavné montáže pod omítku nebo na stůl

spínací proud do 1 A/ 24 V

2x datový vstup D0, D1; podpora 2x výstup
vstup TTL 5V
HTTP, SSL, NTP, SSH, TELNET, FTP, DHCP, HTTP PROXY, SOCK 5 PROXY
PoE (IEEE 802.3 af-Class 3) nebo 12 VDC
EN60950, EN60950-22, EN55022, EN55024
-20 ÷ +40 °C
10 ÷ 90 %, bez kondenzace

standardně
safety, EMC
pracovní teplota
relativní vlhkost
plášť terminálu
stupeň krytí
standardně
na požadavek

RFID+FP přední strana kryta plastickou fólií s rezistivním touchscreenem, tělo terminálu z plastu
RFID

skleněná přední strana s kapacitním touchscreenem, tělo terminálu z plastu

IP 40
montáž na stěnu
stolní nebo vestavná montáž

DOCHÁZKOVÉ HODINY
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Cloudový docházkový systém iTA
Představujeme Vám nový docházkový systém založený na cloudové aplikaci. iTA je výkonný systém pro automatizaci
docházky a je navržen tak, aby vyhovoval většině podniků. Díky snadné a rychlé obsluze šetří systém pracovní čas.
Jedná se o on-line řešení, cloud aplikace je přístupná přes webové rozhraní, bez nutnosti jakékoliv instalace. Tak lze
pohodlně a rychle zaznamenávat docházku zaměstnanců odkudkoliv. Terminály mohou být umístěny na všech pobočkách
zákazníka po celém světě. Modulární řešení umožňuje rozšířit funkce systému a služeb podle požadavků zákazníka.
Možnost komunikace se softwarem třetích stran (např. SAP) na požádání. Systém monitoruje přítomnost na pracovišti v
reálném čase na všech místech přes cloud aplikaci.
Výhody
• nízké náklady na pořízení
• významná úspora času
při uvedení do provozu
• bez instalace a údržby
IT infrastruktury
• velmi jednoduchá implementace
• přístup přes webové rozhraní
• bezpečný přístup ke správě dat
• poskytování technické podpory
pro uživatele
• šifrovanou komunikaci
mezi terminály a aplikací v cloudu
• RFID nebo biometrická
identifikace zaměstnanců

Programovací karty
pro MRX 30

Reporty a editace
• žádná instalace, stačí jen připojit terminál k internetu
• on-line aplikace pro analýzu pracovní doby zaměstnance
• sbírá data z HW terminálu o docházce zaměstnanců
• kapacita až 2 000 zaměstnanců
• uživatel si může zvolit, jaké údaje o zaměstnancích budou
monitorovány
• „Zařazení zaměstnance“ – rozdílné nastavení pravidel podle
pracovní pozice zaměstnance a místa výkonu
• docházka je hodnocena podle pracovních pravidel přiřazených
každému zaměstnanci
pracovní pravidlo definuje sadu podmínek, za nichž by měl
zaměstnanec pracovat
– základní čas (je požadováno, aby byl zaměstnanec v práci)
– řádná pracovní doba
– přestávky (vyžadované, pevné)
– přesčasy
podpora posuvu (změn)
podpora svátků





Sběr dat a sledování
• RFID nebo biometrická identinfikace
• systém používá časové účty ke sledování pracovní doby,
absencí, dovolených, přesčasů
• kalendář svátků podle regionů, ve kterých společnost působí
• konfigurovatelné sestavy, tisk, odesílání e-mailem zaměstnancům,
exporty
• manažerský přehled pro analýzu docházky z různých pohledů
• komplexní správa oprávnění konfigurovatelná pro konkrétní
potřeby společností, různé stupně oprávnění podle pracovní
pozice zaměstnance

Programování
• snadné programování
pomocí programovacích karet
• volitelný způsob výpočtu mezd
• sčítají odpracované hodiny pro zaměstnance s měsíční
i hodinovou mzdou
• programování kalkulací dle vlastní konfigurace
• možnost nastavení účtovaného období

Technické údaje MRX 30
Barva tisku
Volba sloupců
Ukazatel času
Záloha chodu
Spínací výstup
Napájecí napětí
Příkon

Možnosti nastavení
• začátku pracovní doby u zaměstnanců s pevnou i pružnou
pracovní dobou
• povinného úseku přítomnosti na pracovišti
• plánovaného denního počtu odpracovaných hodin (standardně 8)
• časového rozmezí pro přestávky
• automatického odečtu přestávek a přerušení
• minimální, maximální nebo pevně stanovené délky
jednotlivých přestávek
• definice až 3 rozdílných přesčasových úseků (např. soboty, neděle
a úsek od 18:00 do 24:00)
• maximální hodnoty salda přenositelné do další periody
• snadné provádění korekcí
• nastavitelné zaokrouhlování časů příchodů a odchodů

černá
ruční
automatická
digitální
pasivní (jen data)
reléový kontakt
trvalý
špičkový

Hmotnost k kg
Rozměry v mm
ŠxVxH
Přesnost při 20 °C
Rozsah provozních teplot
Rozsah vlhkosti vzduchu
Dopl ˇň
nk
ky
Docházková karta s čárovým kódem
Barvící páska
černá


k dispozici standardně






28 V= / 5 A
220/240 VAC ± 10 %
5W
10 W
2,5
170 x 233 x 115
± 3 s / týden
–10 až + 45 °C
10 až 90 % (bez kondenzace)



PŘÍSLUŠENSTVÍ • ČASOVÉ RAZÍTKO

Pˇříslušenství docházkových hodin

Časové razítko
Kovová lístkovnice
pro 25 kusů karet

Docházková karta MRX
s čárovým kódem

Docházková karta EX
s detekcí strany

Slouží k tisku času a datumu na běžný
papír. Uplatnění najde všude tam,
kde se do různých formulářů často
zapisuje aktuální čas a datum.
Možnost tisku pořadového čísla
a komentáře.

Kazeta s barvící páskou
pro EX 3500N, BX 6400
a PIX-200

6

7

PIX 200
• výběr ze 31 možností stylu tisku
• programovatelná výška tisku; tisk roku, měsíce, dne, data, hodiny
(12 nebo 24 hodinový cyklus), minut, 1/10, 5/100 nebo 1/100 hodiny,
8 místného číselného údaje a textového komentáře
• výběr ze 13 komentářů v 6 jazycích
• programovatelný zákaznický komentář (do 3 řádků)
• tisk pořadového čísla až do 8 znaků
s automatickým resetem ve stanoveném čase
• podsvětlené okno tisku
• ukazatel kapacity inkoustu
• nastavení hesla pro zabezpečení uložených dat
• snadná výměna barvící pásky
• záloha času a dat 3 roky bez napájení
• pasivní záloha chodu; při přerušení napájení přístroj
netiskne, interní časová základna běží, po obnovení
dodávky proudu lze přístroj ihned používat

Technický popis
Časová základna
Hodiny jsou řízeny mikroprocesorem s vlastní přesnou krystalovou
základnou.
• automatický kalendář včetně přestupných roků
• programové přepínání letního času

Kazeta s barvící páskou
pro BX 1500, BX 1600
a MRX 30

Příklady tisku

Kovová lístkovnice pro 25 kusů karet
Docházková karta
Docházková karta
BX 1500 / BX 1600
Kazeta s barvící
EX 3500 / BX 6400
páskou
EX 3500 / BX 6400
MRX 30
PIX 200

typ
NP 8625
EX
MRX
CE 319250
CE 315251
CE 315151
CE 319250
CE 315151

Technické údaje

popis
125 x 950 mm
86 x 191 mm
86 x 186 mm
černá
černá / červená
černá
černá
černá

PI X - 200

Záloha chodu
Formát zobrazení času

pasivní (jen data)
hodiny/minuty
hodiny/minuty/sekundy

Číslování dokumentů
Napájecí napětí
trvalý
špičkový

Příkon
Hmotnost v kg
Rozměry v mm
Přenost při 20 °C
Rozsah provozních teplot
Rozsah vlhkosti vzduchu
Dop lˇňnkky

ŠxVxH

černá
červená
modrá
zelená

Barvící páska

Rezerva chodu
Hodiny řízené radiosignálem DCF 77
Signální verze


k dispozici standardně

()k

dispozici na přání





230 V~ ± 10 %
3W
6W
2,2
159 x 163 x 171
± 0,5 s/den
-10 až +45 °C
10 až 90 %

( )
( )
( )
( )
( )
( )

Tisk
Záznam časového údaje se provádí na běžný papír
do tloušťky 3 mm nebo do 6 kopií
• maticový tisk
• tisk automaticky po vložení papíru nebo manuální
po stisku tlačítka
• pravý nebo levý směr tisku
• nastavitelný doraz
• přesné nastavení oblasti tisku oknem tisku v čelním krytu
• možnost tisku 1/10, 5/100 nebo 1/100 hodin místo minut
pro snadnější sčítání
Programování
Pomocí tlačítek na přední straně lze nastavit
• všechny časové údaje
• nastavení směru tisku
• nastavení (spouštění) automatiky tisku
• nastavení textové zkratky
• naprogramování zákaznického komentáře
Instalace
Časové razítko lze zavěsit na stěnu nebo položit na vodorovnou
podložku. Po zapojení do zásuvky 230 V~ lze přístroj ihned
používat.
Mo ˇžznnosti rozš íˇřreení, na objednávku
• časová základna synchronizovaná radiosignálem DCF 77
• rezerva chodu (72 hodin nebo 400 tisků)
• signální zařízení (20 sepnutí týdně)
Technická data
Napájení: 230 VAC, 50/60 Hz
Příkon: 6W / 0,32A
Teplota okolí: -10°C až 45°C
Poznámka: v případě použití baterií NiMH (volitelné příslušenství),
je povolený teplotní rozsah od 0°C do 40°C.
Vlhkost: 10% až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace vodních par)
Provozní prostředí: pouze vnitřní; bezprašné.
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pro 25 kusů karet
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s čárovým kódem
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Slouží k tisku času a datumu na běžný
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• programovatelná výška tisku; tisk roku, měsíce, dne, data, hodiny
(12 nebo 24 hodinový cyklus), minut, 1/10, 5/100 nebo 1/100 hodiny,
8 místného číselného údaje a textového komentáře
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• programovatelný zákaznický komentář (do 3 řádků)
• tisk pořadového čísla až do 8 znaků
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Hodiny jsou řízeny mikroprocesorem s vlastní přesnou krystalovou
základnou.
• automatický kalendář včetně přestupných roků
• programové přepínání letního času
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a MRX 30
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BX 1500 / BX 1600
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pasivní (jen data)
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Číslování dokumentů
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Rezerva chodu
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( )

Tisk
Záznam časového údaje se provádí na běžný papír
do tloušťky 3 mm nebo do 6 kopií
• maticový tisk
• tisk automaticky po vložení papíru nebo manuální
po stisku tlačítka
• pravý nebo levý směr tisku
• nastavitelný doraz
• přesné nastavení oblasti tisku oknem tisku v čelním krytu
• možnost tisku 1/10, 5/100 nebo 1/100 hodin místo minut
pro snadnější sčítání
Programování
Pomocí tlačítek na přední straně lze nastavit
• všechny časové údaje
• nastavení směru tisku
• nastavení (spouštění) automatiky tisku
• nastavení textové zkratky
• naprogramování zákaznického komentáře
Instalace
Časové razítko lze zavěsit na stěnu nebo položit na vodorovnou
podložku. Po zapojení do zásuvky 230 V~ lze přístroj ihned
používat.
Mo ˇžznnosti rozš íˇřreení, na objednávku
• časová základna synchronizovaná radiosignálem DCF 77
• rezerva chodu (72 hodin nebo 400 tisků)
• signální zařízení (20 sepnutí týdně)
Technická data
Napájení: 230 VAC, 50/60 Hz
Příkon: 6W / 0,32A
Teplota okolí: -10°C až 45°C
Poznámka: v případě použití baterií NiMH (volitelné příslušenství),
je povolený teplotní rozsah od 0°C do 40°C.
Vlhkost: 10% až 90% relativní vlhkosti (bez kondenzace vodních par)
Provozní prostředí: pouze vnitřní; bezprašné.
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