i-Kiosk 100 Plus

Multimedia Berwarna Premier
Sidik jari

Waktu Kehadiran &

Sistem Akses Kontrol

FingerTec memperkenalkan seri i–Kiosk, perangkat biometrika layar sentuh multi faset yang akan
mengubah cara pandang Anda terhadap teknologi verifikasi sidik jari. Selain i menawarkan manfaat
berbagai metode verifikasi, alat ini ramah-pengguna dan dilengkapi dengan SGVA berwarna
beresolusi tinggi.
Dikembangkan dengan sistem operasi lanjut Embedded LINUX, i-Kiosk 100 Plus FingerTec tetap
mengikuti teknologi termutakhir karena ditambahi dengan WiFi dan fungsionalitas GPRS untuk
transfer data kehadiran yang lebih cepat, tidak terputus-putus dan lebih stabil. i-Kiosk 100 Plus
memungkinkan penyimpanan 100.000 transaksi setiap kalinya dan maksimum 3000 templat sidik
jari. Perangkat ini juga dilengkapi dengan 8 fungsi kunci dan sebuah panel kontrol layar sentuh
dengan sebuah tampilan kamera terintegrasi untuk navigasi yang lebih mudah dan cepat.
i-Kiosk 100 Plus FingerTec merupakan pilihan cerdas untuk waktu kehadiran dan sistem akses pintu
karena keserbagunaannya. Tidak ada kekhawatiran bila suatu sidik jari tidak dapat segera
diverifikasi-akses dapat diperoleh dengan menggunakan sebuah kartu proksimitas dan identifikasi
kata sandi juga. LCD layar lebar berukuran 8 inci untuk tampilan berwarna yang tajam memberikan
pengalaman penggunaan yang semakin baik karena sarana ini dapat digunakan untuk musik MP3
dan pemutaran ulang film pendek.
Dengan semua fitur istimewa yang dapat ditawarkannya, tidak ada keraguan bahwa i-Kiosk Plus merupakan
solusi sempurna untuk kebutuhan waktu kehadiran dan akses pintu dari sebuah perusahaan.

Product

FITUR & MANFAAT
WAKTU KEHADIRAN
• Menghilangkan insiden “titip absen”
• Mengumpulkan data pencatatan waktu kerja secara sistematis
• Mengelola data secara cepat dan efektif melalui kartu peranti
lunak
• Menyediakan kemudahan penggunaan dengan sidik jari, kata
sandi dan kartu RFID / MIFARE / HID

KONTROL AKSES
• Mengendalikan akses tidak terotorisasi melalui perangkat
tanpa kunci
• Memantau pergerakan staf kapan saja
• Mengontrol aksesibilitas staf melalui pengaturan zona waktu
• Memberikan keamanan ekstra dengan kombinasi dari sidik
jari, kata sandi dan kartu RFID/MIFARE/HID
• Tergabung dengan mudah dengan sistem kunci pintu
(Output DC12V 3A EM)

MULTIMEDIA
• MP3 dan pemutaran ulang film pendek selama mode
standby untuk mempublikasikan informasi
perusahaan atau iklan
• Kode kerja tersedia untuk memungkinkan pengguna
untuk memasukkan alasan pencatatan jam kerja
• Tampilan pesan singkat pada layar untuk menyiarkan
informasi perusahaan kepada para penggunanya
• Tampilan singkat pesan pribadi yang ditujukan
kepada pengguna tertentu
• Tampilan layar TFT berwarna 65k untuk warna yang
tajam dan presentasi

KONEKTIVITAS
• Koneksi TCP/IP, RS232 dan RS485
• Alat pembaca berganda yang diberdayakan oleh
peranti lunak TCMS V2
• Port USB tersedia untuk memudahkan transfer data
• Koneksi nirkabel untuk memudahkan pemasangan

PANDUAN PENGGUNA

TAUTAN WEB
Komunikasi Sistem

Produk

Hanya sebagai ilustrasi
Sistem Berjaringan

• http://info.fingertec.com/ikiosk100p-1

Panduan Cepat Untuk Memulai

Poros / Sakelar

TCP/IP

• http://info.fingertec.com/ikiosk100p-2

Peranti lunak

RS232

(Kabel Langsung)

TCP/IP
(Kabel Silang)

Kabel Belden 4 inti
berselubung
Kabel 1419A (Busline)

RS232 / RS485
Pengubah Data
RS485

Panduan Instalasi
• http://info.fingertec.com/ikiosk100p-3

Panduan Pengguna

i-Kiosk 100 Plus

i-Kiosk 100 Plus

i-Kiosk 100 Plus

TCP/IP

• http://info.fingertec.com/ikiosk100p-4

i-Kiosk 100 Plus

i-Kiosk 100 Plus

Mandiri

RS232/RS485

Diagram Instalasi

Panduan Video
• http://info.fingertec.com/ikiosk100p-5

Kabel daya dan sinyal buka pengunci pintu
Sistem pengunci pintu

Baterai Dapat diisi
Ulang DC 12V

AC110/240V
Input Daya
AdapTec Plus

Tips Teknis

DI ATAS LANGIT-LANGIT

• http://info.fingertec.com/ikiosk100p-6

LANGIT-LANGIT

Kunci EM

Kaca Pecah
Darurat
Saklar kunci
ON-OFF
i-Kiosk 100 Plus
Tombol Tekan

DI DALAM RUANGAN

DI LUAR RUANGAN

SPESIFIKASI
MODEL
FINISHING PERMUKAAN
JENIS PEMINDAI
MIKROPROSESOR
MEMORI
ALGORITMA
DIMENSI (P X L X T), mm
PENYIMPANAN
• Templat sidik jari
• Transaksi
PENDAFTARAN & VERIFIKASI
• Metode
• Sidik jari yang disarankan per ID pengguna
• Penempatan sidik jari
• Waktu verifikasi (detik)
• FAR (%)
• FRR (%)
TEKNOLOGI KARTU
• RFID: 64-bit, 125kHz
• MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz
KOMUNIKASI
• Metode
• Laju baud
• Wiegand
LINGKUNGAN PENGOPERASIAN
• Suhu (°C)
• Kelembaban (%)
• Input Daya
ABSENSI KEHADIRAN
• Sirene
• Kode kerja
MULTIMEDIA
• Suara
• Layar
• Pesan singkat
• Putar ulang musik
• Putar ulang film
• Baterai cadangan internal
KONTROL AKSES
• Output penggerak EM lock
• Output alarm
• Anti passback
SUARA / BAHASA TAMPILAN (TERMINAL)

Kemasan
Dimensi (mm)
Berat

: 350 (P) x 90 (L) x 300 (T)
: 3.5 kg

i-Kiosk 100 Plus
Stirena butadiene akrilonitril (ABS)
Pemindai sidik jari optik
600 MHz
Memori flash 256 MB & SDRAM 32 MB
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0
260 x 70 x 320
10000
200000
Sidik jari (1:1, 1:N), kartu & kata sandi
2
Semua sudut
<1
< 0.0001
<1
Ya
Dibuat sesuai pesanan
Dibuat sesuai pesanan
TCP/IP, RS232, RS485, flash disk & WiFi
9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Input/output 26-bit
0 ~ 45
20 ~ 80
12V 3A DC
Built- in
Yes
Ya
Panel layar sentuh TFT 8.0” 65k warna
Ya
Ya
Ya
Ya (12V 2000mAh DC)
12V 3A DC / output relay
NO / NC
Ya
Inggris (Standar), Arab, Indonesia, Spanyol, Persia.
Bahasa lain yang tersedia atas permintaan.

CATATAN: Spesifikasi bisa berubah. Untuk informasi produk terbaru, kunjungi http://product.fingertec.com
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