DOCHÁDZKOVÝ TERMINÁL DT50 a DT1000
Terminály DTxx sú určené na zber a predspracovanie informácií o dochádzke pracovníkov a prípadne tiež na ovládanie vstupov do
určených priestorov a sledovanie pohybu osôb v týchto priestoroch. .Spravidla sa umiestňujú na vrátniciach, priamo vo výrobných
halách, na jednotlivých poschodiach administratívnych budov, prípadne na iných miestach podľa želania zákazníka. Informácie z
terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné vyhodnotenie,
pričom frekvencia tohto vyhodnocovania môže byť ľubovoľná
podľa želania organizácie. Terminály môžu samozrejme pracovať i
v režime „on line“.
Okrem nazberaných dochádzkových informácií terminály môžu
súčasne uchovávať pre voliteľný počet pracovníkov (maximálne
pre 2730, špeciálne i viac) rôzne „tabuľkové“ informácie (mená a
priezviská, saldá odpracovaného času, prístupové práva a iné).
V režime „off line“ môžu zozberať a archivovať 11915
dochádzkových (alebo iných) informácií.
Dochádzkový terminál je dostupný vo dvoch konfiguráciach
• DT50 – maximálně 50 aktivných kariet
• DT1000 – maximálně 2730 kariet
Každá dochádzková informácia pozostáva z:
•
•
•
•
•
•

kódu zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty
dátumu snímania
hodiny a minúty a sekundy snímania
kódu udalosti snímania (práca, lekár, dovolenka, služobne, súkromne, atď.)
čísla zámku (ov), ktorý(é) bol daným zosnímaním otvorený
čísla snímača, po zosnímaní na ktorom bol daný záznam urobený

Snímanie identifikačných preukazov
Identifikačné preukazy je možné „zosnímať“ ich priblížením do vzdialenosti približne 10 cm od terminálu alebo bližšie k nemu. Snímanie
bezkontaktných preukazov je najúčinnejšie vtedy, ak je ich plocha pri približovaní k terminálu približne rovnobežná s vrchným krytom
terminálu.
Terminál zabezpečuje, že pokiaľ je bezkontaktná karta v „čítacom dosahu“, nebude nežiadúco„zosnímaná“ dva alebo viac krát. Ďalšie
„zosnímanie “tejto karty nastane až vtedy, keď táto bude vzdialená z „čítacieho dosahu“ a opätovne priblížená do tohto dosahu.
Technická specifikácia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LCD podsvietený display
2 x 16 znakov veľikosti 12mm
membránová klávesnica
16 univerzálnych tlačidiel
32 evidovaných událostí
1x interný snímač ID
Počet kariet 2730
Počet událostí v režime offline 11915
Napájanie 12V
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