
Timetrax RFID 
Windows software 
 

Timetrax Elite Prox. voor Windows 7, 8.1 & 10 
 

 
Administratie: 
Bewerken van totalen en afwezigheid. 
Simpel en duidelijke werking. 
 

  
Boekingen:      Elite boekingslezer: 
Overzichtelijk met controle op te laat  Proximity paslezer met display, 
komers te vroeg gaan en nog veel meer  toetsenbord en ethernet aansluiting 
mogelijkheden. Timetrax is tijdbesparend. Uitbreidbaar tot 8 paslezers. 
 
Timetrax Elite voor Windows biedt u een betrouwbare tijdregistratie op uw netwerk. 
 
PC eisen: 
Pentium PC 
2 GB RAM 
VGA beeldscherm 
500 MB vrij op harddisk 
TCP/IP netwerk, CDROM     
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Timetrax Elite kenmerken: 
 

 Heel veel uurroosters 

 Afwezigheid redenen 

 Tot 6000 werknemers 

 Tot 8 paslezers 

 5 Standaard rapporten 

 Export direct naar Excel 

 Netwerk aansluiting (tcp-ip) 



= Timetrax RFID netwerk paslezer systeem= 
(Tijdregistratie-systeem, single user single pc) 

 

 

 

  Elite RFID proximity paslezer: 

  * Uitgevoerd in ABS met display en toetsenbord 

  * Proximity lezer van MiFare tags 

  * Optie in- en uitklokken via toetsenbord mogelijk 

  * Tot 8 RFID paslezers uit te breiden 

  * Middels RJ45 NTP aan te sluiten op elke ethernet hub (TCP/IP) 

  * Vast IP adres, DHCP 

 

 

  Timetrax windows software: 

  * Timetrax software, Windows Win7, 8.1 & 10 

  * Onbeperkt aantal uurroosters en afdelingen 

  * Onbeperkte historie 

  * 50 medewerkers, uitbreidbaar tot 6000 medewerkers middels upgrades 

  * 2 totalen en 2 positief saldo tellers per medewerker 

  * Drie RFID proximity pasjes per medewerker vast te leggen 

  * Salaris berekening middels uurtarief aanwezig 

  * Binnenhalen van boekingen per sessie (WiFi pc’s kan ook) 

  * Export naar Excel van boekingen, totalen, afwezigheid enz. 

  * Periode per week, twee-wekelijks, maandelijks of semi-maandelijks 

  * 10 standaard rapporten kunnen bekeken, geprint worden 

  * Timetrax is duidelijk en eenvoudig van opzet en voor elk te begrijpen 

  * Met de starterset binnen 10 minuten operationeel 

  * Timetrax is alleen in engelse taal leverbaar 

  * 1 jaar garantie 

 

 

 Omschrijving:         Prijs 

 

 Timetrax Windows 7/8/10 complete starters set 50 medewerkers  €  950,00

 (nederlandse handleiding, RFID paslezer, netwerkkabel, 15 passen 

 RJ45 ntp tcp-ip ethernet aansluiting, netadapter en wand montage frame 

 

 Optioneel: 

 Licentie ophoging met 25 medewerkers     €    45,00 

 Passen Timetrax verpakt per 15 stuks     €    60,00 

 Passen wit type clamshell per stuk      €      2,50 

 Sleutelhangerpas mini keyring blauw per stuk    €      3,00 

 Uitbreiding met 2
e
, 3

e
, 4

e
 tot 8

e
 paslezer per stuk    €  800,00 
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