
Ujjlenyomatos munkaidő

A funkciókat tekintve
a legjobb ár/érték kombináció
Az Anviz cég iparág vezetõ BioNANO algoritmusa valamint vízálló, porvédett és karcolásmentes
ujjlenyomat érzékelõje az EP300-at tökéletes munkaidõ nyilvántartó megoldássá teszi. A speciális
pozícionálású kezelõfelület nagyon barátságossá teszi az adminisztrátorok és a mindennapos  
felhasználók számára. A beépített akkumulátorral az EP300 ideális hordozható illetve tartalék 
eszköz, fõleg, ha nincs elérhetõ 230VAC csatlakozás. Ha bármikor szüksége van a munkavállalók
ki- és belépési adataira, akkor azokat USB kapcsolaton keresztül (nincs szükség driver-re), USB  
pendrive-al, vagy TCP/IP kapcsolaton keresztül is elérheti. Továbbá, az EP300 készülék háza csak
újrahasznosítható széntartalmú anyagokkal és felület festés nélkül készült. Az Anviz ezzel is  
bizonyítani akarja elkötelezettségét a környezetbarát technológiák és a biztonságos élettér iránt. 
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AIM Standard

Tulajdonságok Mûszaki jellemzõk

Alkalmazási példa

Egyedi ujjlenyomat pozícionáló design

Nagy sebességű, alacsony energia felhasználású, 32-bites CPU

Valós idejű (real-time) adat továbbítás, Mini USB Slave, TCP/IP

csatlakozás és USB Host pendrive csatlakoztatására

Opcionális, nagy kapacitású 1100mAH Lithium akkumulátor. 
Ultra hosszú készenléti idő, akár 6 óra.

Felhasználó nevének kijelzése és beszédhang nyugtázások
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32-bit ARM MCU 

BioNANO V10 

AFOS300 Optikai érzékelõ 

22m*18mm 

500 DPI 

128*64 Kék háttérvilágítású LCD 

2000 

50000 

 <0.5 mp 

0.001% 

0.00001% 

Mini USB slave, USB Flash Drive Host, TCP/IP

Igen 

16  

Igen 

185 (szé) * 130 (ma) * 35 (mé) mm 

-10℃~40℃ 

5 VDC 

1100mAH/6 óra (opcionális)

FCC, CE 

max.1000 munkavállalóig
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AIM Standard Szoftver Interfész

Flexibilis munkaidő zónákMunkavállalók menedzselése Több terminálos kezelés Különböző nyilvántartások

                      és                         az Anviz Global Inc. 

I N T E L L I G E N T  S E C U R I T Y

EP300 EP300

Az AIM SAC egy olyan komplex szoftver csomag,
amely tartalmazza a beléptető és a munkaidő 
nyilvántartó funkciókat is valamennyi termékre.
Szolgáltatásai közt megtalálható a hálózati kezelés,
a valós idejű távfelügyelet és mobil megoldások is
a különböző felhasználók részére.

A folyamatos termék fejlesztés következtében az itt közölt  

specifikáció minden külön értesítés nélkül változhat

bejegyzett kereskedelmi védjegye és az Anviz felhatalmazása 

nélkül nem használható. 

www.biometrikusbelepteto.hu

BioNANO V10 alapú ujjlenyomat algoritmus a kiemelkedően 

gyors és stabil működésért

Legújabb generációs vízálló, porvédett és karcolásálló AFOS300 

ujjlenyomat érzékelő

16 különböző és tesztreszabható munkaidő kezelési állapot

6 számjegyű munkakód a különböző munkakörökhöz

Felhasználó azonosítási módok: ID + jelszó, ID + ujjlenyomat,

ujjlenyomat + jelszó, csak ujjlenyomat

Gyors ujjlenyomat azonosítás: kevesebb, mint 0.5 másodperc

Többnyelvű felhasználói felület. Magyar nyelv  választható.

Magyar nyelvű felhasználói szoftver. 

Ujj, ID+Ujj, ID+Jelszó, Ujj+Jelszó


