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Rating: Not Rated Yet 
Price:   

Ask a question about this product  

Manufacturer: RONALD JACK  

 

Description 

Máy ch?m công và ki?m soát c?a b?ng vân tay, th? c?m ?ng RONALD JACK-5000AID
– S? d?ng b? x? lý Intel M? 32 bit X-scale, d? dàng tích h?p thêm các tính n?ng m? r?ng.
– Tích h?p h? th?ng ?óng, m? c?a: Access Control.
– L?u tr?: 2.500 ng??i dùng.
– Dung l??ng nh? 50.000 giao d?ch khi không k?t n?i máy tính.
– Th?i gian nh?n d?ng: <=2s.
– Giao ti?p v?i máy tính: RS232, RS485, TCP/IP
– Có ch?c n?ng chuông báo, l?u d? li?u trong 3 n?m.
– Màn hình LCD hi?n th? tên nhân viên.
– H? th?ng ch?m công k?t n?i vi tính.
– Ph?n m?m ch?m công LINH HO?T.
– K?t xu?t d? li?u EXCEL.
– D? s? d?ng, ti?t ki?m th?i gian, qu?n lý ch?t ch?.
– Th? c?m ?ng có th? s? d?ng l?i khi thay ??i nhân viên.
?u ?i?m V??t Tr?i
Ø Ki?m soát cho 5 nhóm, 99 m?c th?i gian, 10 c?a
Ø Có chuông c?a, báo gi? t? ??ng, WEB
Ø Ch?ng gian l?n
Ø Ch?m công b?ng d?u vân tay + ki?m soát.
Ø T?ng ph?n m?m ti?ng Vi?t chuyên nghi?p:
- T?ng h?p m?t cách chính xác, hi?u qu? s? gi? làm vi?c theo qui ??nh và s? gi? làm thêm c?a nhân viên theo t?ng th?i ?i?m tu?n, n?a tháng,
tháng tùy vào chính sách tr? l??ng c?a m?i công ty.
- In các báo cáo: Báo cáo chi ti?t t?ng gi? vào, gi? ra c?a t?ng nhân viên. Báo cáo nh?ng viên vào tr?, ra s?m. Báo cáo rõ ràng t?ng gi? làm vi?c
theo qui ??nh, t?ng gi? t?ng ca.
- D? dàng cài ??t thông s? t? ??ng kh?u tr? th?i gian ?n tr?a, th?i gian gi?i lao.
- H? th?ng t? làm tròn theo thông s? thu?n tiên cho vi?c kéo th? s?m ho?c kéo th? tr? so v?i th?i gian làm vi?c theo qui ??nh.
- Báo cáo d? dàng chuy?n ??i qua EXCEL ?? thu?n ti?n trong vi?c tính l??ng. H? th?ng làm tròn theo thông s? và các ch?c n?ng khác phù h?p
v?i mô hình ho?t ??ng c?a t?ng công ty...
- Ph?n m?m thân thi?n, d? s? d?ng & có th? vi?t thêm theo yêu c?u c?a khách hàng.
- Ph?n m?m giao di?n b?ng ti?ng Vi?t, có sách h??ng d?n chi ti?t kèm hình ?nh minh ho? b?ng ti?ng Vi?t.
Ø S?n xu?t t?i Malaysia.
Ø B?o hành: 12 tháng.
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Reviews

There are yet no reviews for this product. 
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