s grafickým dotykovým displejom
a integrovanou čítačkou ID kariet

Úvodné slovo:
Informačný terminal KFB xTerminal je univerzálnym prostriedkom pre distribúciu informácií
a spätný zber údajov. Vznikol na základe dlhoročných skúseností pri práci s dochádzkovými,
prístupovými a informačnými systémami, ako reakcia na neustále rozširujúce sa potreby
naších zákazníkov. Jedná sa o otvorený systém, ktorý zákazníka nebude obmedzovať či už
napevno naprogramovanou funkcionalitou, nedostatkom výkonu, alebo pamäťovej kapacity.

Funkcionalita:
Zber dochádzkových údajov
− evidencia príchodu a odchodu
− evidencia definovaných dôvodov prerušení pracovnej doby
− zobrazovanie dochádzkových transakcií zamestnancom
− zobrazovanie špecifických informácií pre zamestnancov
(saldo, zostatok dovolenky, ...)
− spolupráca so systémami vyhodnotenia dochádzky bez
nutnosti použiť ďalši software a hardware
− spolupráca so systémom SAP
Informačný terminál
− zobrazovanie informácií pre zamestnancov aj klientov
− firemné oznamy, newsletter, autobusové poriadky
− zber informácií, anketový box
− objednávanie služieb
Prístupový systém, zabezpečovací systém
− ovládanie zabezpečovacieho systému
− terminál môže súčasne slúžiť pre ovládanie dverí autorizovanými osobami
Stravovací systém
− objednávanie stravy zamestnancami
− obsluha výdajneho miesta
Ovládanie technologických procesov
− použitie terminalu ako ovládací panel technologického procesu, s identifikáciou obsluhy ID kartou
− ovládací panel MaR, HVAC, dispečerske pracoviská

s grafickým dotykovým displejom
a integrovanou čítačkou ID kariet

Funkcionalita definovaná zákazníkom
− systém je otvorený a je možné doplniť požadované funkcie
− je možné inštalovať software tretích strán pre doplnenie funkcionality

Dizajn:
Nevtieravý moderný dizajn, vhodný do ľubovoľného priestoru
Farebné vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka, výber zo vzorkovníka RAL
Povrch čítačky je vyhotovený z bezpečnostného skla
Možnosť zapustenia do úrovne steny
Dizajn aplikácie a grafického rozhrania podľa požiadaviek užívateľa

Popis riešenia:
Dotykový farebný displej 8“
Integrovaná čítačka ID kariet a tagov
− štandardné osadenie jednou z technológií HID, MIFARE, EM,
iClass, Legic, iné na požiadanie
− možnosť osadiť dve čítacie hlavy pre rozlíšenie smeru
transakcie bez nutnosti výberu na displeji
− možnosť osadiť do jedného terminálu čítačky rozličných
technológií pre zmiešané prostredia
Štandardné pripojenie do LAN Ethernet, možnosť WiFi
Integrovaná kamera pre antivandal aplikácie
Sériové porty, USB porty pre pripojenie treťostranných zariadení
(tlačiareň, čítačka čiarového kódu, ...)
Zvukový výstup
Vzdialený monitoring
Celokovové odolné vyhotovenie, rozmery 270 x 255 x 48 mm (V x Š x H)
Nízka spotreba, energetická úspornosť, spotreba max. 25 W

