Thời gian là miễn phí nhưng vô giá

AC100C

Hệ thống chấm công
vân tay
Vân tay

Mật khẩu

TCP/IP

RS232/ RS485

USB

Chúng tôi mang đến cho bạn mẫu mới nhất trong chuỗi sản phẩm
AC100: FingerTec AC100C! Mẫu này hiện đại hơn các mẫu AC100
trước đó của FingerTec nhờ có thêm các tính năng như toàn màn
hình màu, các biểu tượng cấu hình và quản lý dữ liệu USB. AC100C
được thiết kế hiệu quả về mặt chi phí, vì vậy các công ty nhỏ hoặc
có ngân sách thấp không đủ khả năng sử dụng các hệ thống quản lý
thời gian và an ninh vẫn có thể áp dụng các giải pháp FingerTec tại
nơi làm việc của mình. AC100C có khả năng đáng kinh ngạc trong
việc lưu lại các mẫu vân tay và giao dịch, ngoài ra, nó còn có thể
hoạt động đồng bộ với Hệ thống quản lý và kiểm soát thời gian
(TCMS V2) để quản lý dữ liệu dễ dàng hơn. Về cơ bản, AC100C được
thiết kế để mang đến cho bạn sự thiết thực với chi phí thấp hơn.

Quản lý dữ liệu USB

Công suất tăng gấp đôi

Màn hình màu

Thân thiện với người dùng

Đáng đồng tiền

Thiết thực

AC100C có một cổng USB trên
đầu cuối giúp tải lên và tải về dữ
liệu giữa máy tính cá nhân và
đầu cuối một cách đơn giản và
nhanh chóng.

Đừng đánh giá thấp khả năng của
AC100C vì nó có thể lưu được tổng
số 8.000 mẫu vân tay (gấp 8 lần
khả năng của các thiết bị AC100
trước đây) và ghi lại được đến
200.000 giao dịch.

Giúp mắt của bạn dễ chịu hơn
với hiển thị màu mới trên
AC100C. Màn hình thiết bị giờ
đây lớn hơn, tốt hơn và rõ hơn.

AC100C có các biểu tượng dành
riêng cho việc cấu hình, mang đến
cảm giác thân thiện hơn với người
dùng cho toàn bộ thiết bị.

Product

Mẫu thiết bị chấm công này được
thiết kế để mang tính kinh tế, vì
vậy, bạn có thể thực hiện các
giải pháp FingerTec với chi phí
thấp hơn. Chúng tôi tin tưởng
rằng, về mặt an ninh thiết bị sẽ
không có sự thỏa hiệp nào.

Quản lý dễ dàng

Với phần mềm TCMS, việc quản
lý dữ liệu của AC100C không chỉ
được thực hiện dễ dàng mà còn
được cá nhân hóa.

Center point

AC100C chỉ có các tính năng mà
bạn cần, ví dụ: 1:1/1:N xác nhận,
mật khẩu, mã công việc,… để đảm
bảo rằng bạn không phải trả cho
bất kỳ tính năng không cần thiết
nào mà bạn không sử dụng.

Xóa bỏ việc chấm công hộ

Điểm yếu của hệ thống chấm công
bằng thẻ là hiện tượng chấm công
hộ có thể xảy ra khi một nhân viên
có thể giúp nhân viên khác quẹt thẻ
nếu có ai đó đến muộn. Hãy xóa bỏ
hiện tượng này bằng cách sử dụng
vân tay của từng cá nhân như một
thẻ chấm công!
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TCP/IP (Hệ thống nhiều đầu đọc)

Môi trường RS485 (Hệ thống nhiều đầu đọc)
* Bộ chuyển đổi RS232/RS485

Hub / Chuyển mạch

TCP/IP
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RS232 to RS485
Converter
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KIỂU

AC100C

HOÀN THIỆN BỀ MẶT

Nhựa Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

LOẠI MÁY QUÉT

Non máy quét quang tráng

BỘ XỬ LÝ

800 MHz

BỘ NHỚ

256MB bộ nhớ flash và 128 MB SDRAM

THUẬT TOÁN

BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

KÍCH THƯỚC (D X R X C), mm

195 x 48 x 144

LƯU TRỮ
• Các khuôn mẫu dấu vân tay

8000

• Các nhật ký giao dịch

200000

ĐĂNG KÝ VÀ KIỂM TRA
• Các phương pháp

Dấu vân tay (1:1 , 1:N) & mật khẩu

• Dấu vân tay đề nghị cho mỗi nhận dạng người dùng

2

• Bố trí dấu vân tay

Bất kỳ góc nào

• Thời gian xác minh – (giây)

<1

• FAR (%)

< 0.0001

• FRR(%)

<1

GIAO TIẾP
• Phương pháp

TCP/IP, đĩa flash USB ( Tùy chọn - RS232 & RS485)

• Tốc độ truyền

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
• Nhiệt độ (°C)

0 ~ 45

• Độ ẩm (%)

20 ~ 80

• Nguồn vào

DC5V 2A

CHẤM CÔNG
• Các mã công việc

Có

• Kiểm tra giao dịch nhanh

Có

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Đóng gói
Kích thước (mm) : 245 (D) x 90 (R) x 225 (C)
Trọng lượng
: 0.98 kg

• Hiển thị

Có

• Thông báo ngắn

Màn hình 3,0" 65k TFT

• Tiếng nói

Có

GIỌNG CHÀO /
NGÔN NGỮ HIỂN THỊ (ĐẦU ĐỌC)

Tiếng Anh (Tiêu chuẩn), tiếng Ả Rập, Mã Lai, Indonesia, Trung Quốc (truyền thống/giản
thể), tiếng Quảng Đông, Thái Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Bồ Đào
Nha (Brazil), tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Tư.
Các ngôn ngữ khác được cung cấp theo yêu cầu.

NGÔN NGỮ PHẦN MỀM

Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Ả Rập (Kuwait), Trung Quốc truyền thống / đơn giản, Ba
Tư, tiếng Pháp, tiếng Đức, Indonesia, Ý, Hàn Quốc, Lithuania, tiếng Mã Lai, Ba Lan, Bồ
Đào Nha, Bồ Đào Nha (Brazil), tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt

Chú ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi. Kiểm tra http://product.fingertec.com thông tin sản phẩm mới nhất.
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