TCMS V2 COM FUNCIONALIDADES EFICAZES
• GESTÃO DE TERMINAIS E UTILIZADORES
Definições do Terminal

Apresenta uma configuração simples de diversos
terminais de um sistema centralizado.

Gestão de Utilizadores

Apresentação de Publicidade

Fornece um interface de fácil utilização para a gestão
de milhares de informações dos perfis dos utilizadores.

Uma gestão simples da foto de fundo carregada em
cada terminal.

• VISUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO TRABALHO E DA ASSIDUIDADE
Gestão dos Horários de Trabalho

Visualização do Registo de Assiduidade

Supervisão da Assiduidade Horária e do Controlo de Acessos

Uma Solução Central Para o Controlo da
Assiduidade Horária e dos Acessos
O TCMS V2 é uma ferramenta de gestão abrangente e eficaz, concebida exclusivamente
para os terminais dos sistemas de identificação por impressão digital, facial e por cartão
da FingerTec. O TCMS V2 centraliza, armazena e gere todas as informações de assiduidade
horária extraídas dos terminais FingerTec ligados, de forma a criar uma solução de
assiduidade de gestão fácil e em rede, simplificando desta forma as tarefas dos recursos
humanos e reduzindo, portanto, os custos laborais das organizações.

Fornece horários do relógio de ponto numa base
diária, seminal e flexível, para suportar configurações
de turnos normais, nocturnos e múltiplos.

Os registos de assiduidade dos utilizadores estão
disponíveis para edição e visualização pelos
utilizadores e administradores autorizados.

Os administradores podem supervisionar os relatórios
de assiduidade ou de acessos de porta actuais de
cada utilizador a partir da mesma página.

O TCMS V2 é fornecido totalmente carregado com funções eficazes que possibilitam aos
utilizadores a automatização do controlo da assiduidade horária, sendo igualmente capaz
de gerar muitos relatórios de assiduidade distintos, para posterior análise ou para integração com um software de outra marca. Compatível com SMEs, o TCMS V2 consegue
também gerir amplas bases de colaboradores, uma vez que consegue estabelecer ligação
a um número máximo de 999 terminais FingerTec através de uma rede de IPs, acompanhando o crescimento da sua empresa ao longo do tempo.

• GESTÃO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS DE ASSIDUIDADE
Saída de Dados Auto-defendia

Download de Dados e Sincronização Horária Automáticos

Backup/Recuperação de Dados

Idioma do Software: • Inglês • Árabe • Malaio • Indonésio • Chinês • Tailandês • Espanhol • Português • Vietnamita • Francês • Russo • Persa • Alemão
• Italiano • Turco (Nota: É possível a adaptação para outros idiomas)

Proporciona um abrangente interface para a definição dos
dados que devem ser exportados. Os administradores podem
escolher exportá-los para os formatos XLS, TXT ou ODBC.

Faça a predefinição de temporizador para que o sistema
faça automático dos dados e sincronize a hora actual
dos terminais.

Interface de fácil utilização para o backup/recuperação
de dados do sistema, para uma limpeza fácil.

• GERAÇÃO DE RELATÓRIOS
Gestão de Relatórios

Fornece 23 relatórios de assiduidade e 6 relatórios de
acessos, para uma melhor análise dos registos de
assiduidade e de acessos.

TCMS V2 Web Viewer

Fácil acesso à Internet para que todos possam consultar
os seus registos de assiduidade

Notas Importantes:
• O software TCMS V2 vem incluído em cada compra de terminais FingerTec
• Obtenha Amostras de Relatórios do TCMS V2 em http://info.fingertec.com/tcmsv2-1
• Veja o guia em vídeo do TCMS V2 iniciando sessão em http://info.fingertec.com/tcmsv2-2
• Solicite o download da Versão de Teste em http://info.fingertec.com/tcmsv2-3

Guarde os Relatórios em Vários Formatos

Guarde os relatórios gerados em vários formatos, tais
como PDF, XLS, DOC, RTF e HTML para fins de impressão
e integração.

Mapas de Marcação Ponto,
Diversos e Flexíveis

Execute 3 tarefas em simultâneo com
apenas um clique de botão; é possível fazer
confortavelmente o download de
informações de utilizadores, modelos
biométricos e registos de transacção.

O TCMS V2 suporta um calendário aberto,
flexível e abrangente, semanal e diário, e
turnos nocturnos, com base nas suas
preferências.

Simplifique o Processo de Escalas
de Serviço com um Registo de
Serviço Baseado no Calendário

A Simplificação da Gestão de Bases
de Dados

Agora, com o TCMSV2, pode atribuir
registos de serviço de grupos através de
um interface baseado no calendário,
flexível e de fácil utilização.

Obtenha a funcionalidade de bases de
dados com backup automático diário, esta
funcionalidade permite-lhe também
executar o restauro da base de dados. A
simplicidade é a chave!

Faça uma Gestão dos
Colaboradores por Grupos

Uma Integração das Folhas de
Pagamentos Sem Problemas

Prepare um ficheiro digital com os dados
dos colaboradores em um destes formatos:
CSV, TXT ou XLS; ou exporte as informações
a partir da sua folha de pagamentos/
software de RH já existente e importe o
ficheiro para o TCMS V2, de forma a gerar
as informações dos seus colaboradores.

Simplifique a integração das folhas de
pagamentos através da exportação dos
seus dados de assiduidade do TCMSV2
para uma aplicação de um outro
fornecedor de folhas de pagamentos, com
um só clique.

Faça Relatórios de Assiduidade
com Apenas uma Digitalização

Informações do Relógio de Ponto
em Tempo Real

Basta-lhe digitalizar o seu dedo para criar
um relatório de assiduidade. Já não precisa
de seleccionar uma chave de estado.

Ligue o TCMS V2 a dispositivos de
relatórios de assiduidade e extraia
informações do relógio de ponto em
tempo real e de forma constante.

Procure Dados Antigos na Função
Histórico

Mantenha-se a Par com as
Actualizações Online

Transfira
dados
de
assiduidade
desactualizados para o Histórico, de forma
a reduzir a carga do processamento de
dados e a utilizá-lo como backup.

Verifique e obtenha a última versão do
software com apenas um clique no botão
de actualizações online. Mantenha o
software actualizado com novas
funcionalidades e correcções de erros.
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Product

Download de Utilizadores, Modelos
e Registos com Apenas um Clique
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A Potente Solução TCMS V2 da FingerTec
Centralize vários modelos e vários terminais, gestão de até 999 pela rede IP

MONITORIZAÇÃO DE DADOS ONLINE

RECOLHA E SAÍDA DE DADOS
Canais de Transferência de Dados Múltiplos
Suporta a transferência de dados através de
TCP/IP, DNS Dinâmico, RS232/485,GPRS ou disco
flash USB para gerir o sistema.
Saída de Vários Dados de Assiduidade
Permite a saída quer de dados de relógio quer de
dados de assiduidade, os quais podem ser depois
utilizados no software de terceiros.

Router
TA100TC

AC100C

Internet

WAN

Recolha de
dados em blocos
Router

Router
TCMS V2 Viewer

ImpressãoRecibos de
Assiduidade

TimeLine 100
TCP/IP, RS232, RS485 ou
Disco Flash USB

Leitor de Assiduidade
Horária por
Impressão Digital
Siren Bell

TA100C

Sistema de RH e
Folhas de
Pagamentos

AC100C

TCP/IP, RS232, RS485 ou Disco Flash USB

SAUTOMAÇÃO E GESTÃO
DO SISTEMA

SAUTOMAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA
Sincronização Horária
Sincroniza a data e hora de todos os terminais
automaticamente, ou diariamente.
Transferência Automática de Dados
Permite aos administradores do sistema definir
uma data/hora específica para a transferência de
dados dos terminais FingerTec.
Cópia de Segurança Automática da Base de
Dados
Permite ao administrador do sistema definir uma
data/hora específica para a realização de uma
cópia de segurança da base dados do software. O
sistema pode ser facilmente reconstruído ou
restaurado a partir das cópias de segurança dos
ficheiros.

i-Kadex

Kadex

TCP/IP, RS232, RS485 ou
Disco Flash USB

Sistema Centralizado de Gestão de
Controlo de Acesso e de Assiduidade
Horária
Gestão de todos os terminais através de TCP/IP, USB,
ou RS232/485.

Leitor de Acessos
de Porta por
Cartão RFID

50 Fusos Horários para Controlo de
Acessibilidade a Todos os Terminais.
Segurança melhorada e flexibilidade do acesso de
porta na empresa.

Leitor de Acessos
de Porta por
Impressão Digital

H2i

Verificações Distintas para uma Melhor
Segurança
Atribua diferentes métodos de verificação a cada
utilizador, para que o utilizador possa utilizar
diferentes tipos deverificação (cartão, palavrapasse, impressão digital ou face).

R2i

R2

USB Flash Disk

Fechadura de
Porta Mecânica
por Impressão
Digital

Vários Relatórios de Controlo de Acessos
Fornece 5 relatórios distintos de gestão de controlo
de acesso para análise do estado de segurança da
empresa.

Keylock 8800

TCP/IP, RS232, RS485 ou
Disco Flash USB

COMUNICAÇÕES
CORPORATIVAS

Cliente USB

Publicar Directamente no Sistema das Folhas de Pagamento:
MALAYSIA: • Founder Digipay • WinCom Pay 7 • UBS • EMAS.
AUSTRALIA: • MYOB • Unipay Australia.
EUA: • Folhas de pagamento BDB
Caso pretenda integrar o TCMS V2 com o seu sistema de folhas
de pagamento local, entre por favor em contacto connosco
enviando um e-mail para info@fingertec.com para maior análise.

CONTROLO DE ACESSO

TCP/IP ou USB

TCP/IP

Servidor para Verificação Centralizada FRIS 2
O Servidor FRIS 2 é um sistema centralizado
utilizado na verificação de utilizadores e
armazenamento de dados. O cliente FRIS 2 e
oscanner OFIS actuam como uma estação de
captação de comparências através da Web.

Impressora

TCP/IP, RS232, RS485 ou Disco Flash USB

Gestão Centralizada de Dados
Suporta transferências de dados através de TCP/IP,
DNS Dinâmico, RS232/485, GPRS ou Disco Flash
USB para a centralização dedados de todas as
filiais num sistema centralizado.

m-Kadex

TCP/IP, RS232, RS485 ou Disco Flash USB

Visualização Simples e Exaustiva das Presenças
Disponibiliza uma folha de presenças, simples e
exaustiva, para verificação das informações
relativas à assiduidade dos utilizadores.

Internet

Leitor de
Assiduidade Horária
por Cartão RFID

TCP/IP

TCP/IP

Cenários de Trabalho de Vários Tipos
Suporta vários horários de turnos de trabalho, p.
ex. turnos múltiplos, turnos nocturnos, turnos
flexíveis, etc.com um total de 1000 horários
disponíveis.

TCP/IP

TCP/IP, RS232, RS485 ou
Disco Flash USB

MONITORIZAÇÃO DE DADOS

ASSIDUIDADE HORÁRIA

Total de 25 tipos
de Relatórios de
Gestão

RECOLHA E SAÍDA DE DADOS

CONTROLO DE ACESSO

TCP/IP

FingerTec Web Server

ASSIDUIDADE HORÁRIA
IImporte Utilizadores Através de Ficheiros de
Texto ou Excel
Permite ao administrador do sistema criar uma
nova base de dados de utilizadores através da
importação de umficheiro em Texto ou Excel préconcebido.

TCP/IP, RS232, RS485

GPRS

Recolha de dados
de terminal
remoto
Q2i

Relatórios de Assiduidade Horária em Vários
Formatos Digitais
Disponibiliza 18 tipos de relatórios de assiduidade
horária, os quais estão disponíveis em formatos
digitais.

Sistema Web para Verificação de Dados
• Cada utilizador pode verificar individualmente os
seus registos de assiduidade.
• O administrador pode verificar quaisquer dados a
partir de todos os terminais para aceder a detalhes
dos registos entrada/saída.

Sistema de
Verificação de
Dados com base
na Web

AC900

Formato Pré-definido para a Saída dos Dados
Permite aos utilizadores predefinir a extensão
edisposição dos dados para um ficheiro de saída,
para a utilização no software de terceiros.

Sistema de Monitorização Online
Monitorização online de todos os terminais através
de TCP/IP. É possível a adaptação de sensores de
porta adicionais a cada terminal, para a monitorização do estado da porta.

Estação Remota
para Supervisão
de Assiduidade
Horária

Recolha de
dados de terminal
remoto

Agrupamento de Terminais
Para o agrupamento de vários terminais com
definições de segurança semelhantes, possibilitando uma gestão eficaz

Leitor de Acessos
de Porta por Face

Face ID3

USB

OFIS Scanner

COMUNICAÇÕES CORPORATIVAS

Estação de
Inscrição
Estação de
Publicidade
Corporativa

Leitor de
Assiduidade
Horária por Face
FaceID 2

i-Kiosk 100 Plus

Leitor de
Assiduidade Horári
a por Impressão
Digital

Estão de
mensagens curtas
corporativas
TA300

Nota: Os terminais FingerTec encontram-se em utilização no diagrama acima apresentado para destacar as funcionalidades das soluções TCMS V2.
Consulte as especificações dos terminais FingerTec em www.fingertec.com ou consulte os vendedores autorizados
FingerTec para obter mais informações antes de realizar qualquer compra.

Serviço de mensagens curtas (SMS)
Permite a visualização de mensagens de comunicação corporativas para os colaboradores através de
SMS;gerido através de TCMS v2, somente para os
terminais seleccionados.
Sistema de Anúncios Corporativos
Possibilita a transferência de até 9 anúncios
corporativos (.jpg) para os terminais a cores da
FingerTec seleccionados para a entregade
mensagens corporativas instantâneas.

Q2i

Requisitos mínimos do sistema
•
•

Pentium III 450Mhz, ou superior
Microsoft Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003,Windows Vista, Windows 7

•
•
•

256MB de RAM, ou mais
Pelo menos 100MB de espaço livre no disco
Unidade de Disco Rígido, Unidade de CD ROM

•
•
•

Impressora de agulha/Impressora a Laser
Leitor de CD-ROM ou de DVD-ROM
Super VGA para Vídeos, 1024 X 768 ou superior, 256 cores

