RFID paslezer
Aanwezigheid&tijdregistratie op uw pc(Win7/Win10)

ID module voorbeeld scherm

RFID paslezer

Overzichtelijk de uurrrooster gegevens van uw
medewerkers en de afwezigheids redenen.

Planrooster per medewerker m.b.t. de te werken
uren per maand en afwezigheidsplanning.

Kenmerken:
 Wie is binnen/buiten
 Boekingen en totalen
 Plus en min uren
 Correcties mogelijk
 Onbeperkte historie
 Afwezigheids redenen

Koppelen van pasje aan de medewerker,
afdeling, functie en (optie)toegang.

Rapport venster met de boekingen en totalen,
Maken van correcties en printen van rapporten.
Export naar Excel is mogelijk.

Werkt simpel door het pasje bij de lezer te houden voor het in- en uitklokken. Er kan onbeperkt geklokt
worden voor alle voorkomende pauzes, korte en lange afwezigheid. (dokter, tandarts) Wordt compleet
geleverd. Standaard USB kabel verzorgt de verbinding&voeding van de paslezer.
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Mogelijkheden en prijzen

Plug en play installatie d.m.v. USB
Software installeert zichzelf en zoekt automatisch naar de scanner
Geschikt tot 2100 werknemers
Pasjes of sleutelhanger keyring naar keuze
Onbeperkt aantal afdelingen met lunchpauze en werktijdcontrole
Onbeperkt aantal boekingen per medewerker per dag
Boekingen, totalen, overuren en min-uren per medewerker
Onbeperkte historie van boekingen en backup
Correctie van boekingen en afwezigheid
Controle middels uurrooster op te laat komen
Planning van korte en lange afwezigheid in de software
Dagelijkse planning mogelijkheid van werktijd en afwezigheid
Urentotaal per betaalperiode met controle op punctualiteit
Duidelijke inzage per medewerker van boekingen, totalen, punctualiteit en afwezigheid.
Korte afwezigheid of opdrachten via toetsenbord mogelijk
Geschikt voor voltijd en deeltijd medewerkers
Rapportage van datum tot datum naar keuze
Export naar Excel van boekingen en afwezigheid
Aan en afwezigheids controle elk moment van de dag
Direct (grafisch aanwezigheidstableau) inzicht in wie aanwezig en wie niet
Mogelijkheid van toekennen wachtwoord aan elke medewerker voor Admin. Module
Netwerk functionaliteit
Volledig licentievrije software, geen bijkomende kosten
Uitbreiden met meerdere paslezers mogelijk
Gratis telefonische support
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Omschrijving:

Prijs:

SoT RFID voor Windows 7 & 10
Complete set bevat:
- CD SoT software tot 2100 medewerkers
- RFID paslezer met 1,5 meter USB kabel (voeding via USB)
- Handleiding.

€ 250,00

RFID proximity per stuk(creditcard formaat), per stuk

€

2,50

Sleutelhanger Pegasus blauw mini keyring, prijs per stuk

€

3,00

€

24,00

Badgehouder kunststof, 24 plaatsen, per stuk
e

2 RFID paslezer

€ 200,00

Optie installatie ter plaatse

€ 100,00
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