
QR-7550(USB) 
 Moderne electronische prikklok 
 

     
Seiko enige prikklok met export naar Excel via optie USB stick software. Instellen van deze 

prikklok kan ook via de USB stick of direct op de prikklok zelf. Uitlezen van boekingen en 

export hiervan naar Excel met boekingen en totalen. Bewerken van boekingen in Excel. 

Verder voorzien van belsignalen en relais uitgang. Middernachtknop voor nachtportiers. 

 

Voorbeeldkaart met boekingen: 

 

          Prikklok met  

          Belsignalen relais 

           

          Optie: 

          Overdracht naar PC 

          Inpluggen USB stick 

          Knop drukken, klaar! 

          Excel toont totalen. 

 
 

Software blijft op de USB stick, geen installatie op uw pc. 

    
Instellen prikklok op de USB stick  Export op de stick van boekingen naar Excel 

 
Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere. T036-5342180 / F036-5335948 

www.benzing.nl / info@benzing.nl 

kenmerken: 

 Maand of weekkaart 

 Belsignalen 

 Optie USB stick 
Excel 

 Max. 6x klokken 

 Belsignalen 

mailto:info@benzing.nl


Prijslijst 

=Seiko Precision QR-7550USB= 

 

 

 

  * Digitaal display met tijd, datum en dag van de week 

  * Fraaie vormgeving in drie-kleurig ABS  

  * Deze moderne prikklok beschikt over een USB poort achter front 

  * Druktoetsen voor bijv. laat komen, overwerk, middernachtknop 

  * Geschikt voor fulltime en partime medewerkers 

  * Komen, pauze en gaan registratie per medewerker per dag 

  * Instelbare periodes: per maand, 2 weken of elke week 

  * Maximaal zes keer klokken per dag per medewerker 

  * Automatische kaartmechanisme 

  * Automatische kalender tot 2099 

  * Automatische zomer- en wintertijd omschakeling 

  * Automatische kolom omschakeling in uurrooster 

  * Automatische kaart herkenning 

  * Kleur-omschakeling zwart/rood afdruk 

  * Belsignalen met relais uitgang 230Vac/24Vdc 

  * Optie USB stick met software voor instellen en export boekingen Excel 

 * Tafelmodel met wandbevestiging mogelijkheid 

  * Afmetingen: (bxhxd) 16cm x 22cm x 12cm 

  * 230 Volt / 50Hz, laag stroomverbruik 

  * 24 maanden garantie 

 

 

 

 

 

 

 

 Omschrijving:       Prijs 

 

 Seiko Precision QR-7550USB, max. 6x klokken/dag €  499,00 

 en belsignalen en zwart/rood lintcassette 

 

 Optioneel USB stick met software voor instellen en Excel €    60,00 

 

 Barcode klokkaarten in doosje van 100, prijs per doosje €    17,00 

 

 Kaartenrek kunststof, ruimte voor 25 kaarten  €    49,50 

 Kaartenrek grijs gelakt staal, ruimte voor 25 kaarten €    67,50 

 

 Verzendkosten NL      €      8,00 

 Verzendkosten België     €    10,00 

 

 

Solid Business Systems, Postbus 1392, 1300 BJ Almere. 

Telefoon: 036-5342180  Fax: 036-5335948 


