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Tidak Diperlukan Instalasi
TA300 siap untuk digunakan begitu 
keluar dari kotaknya tanpa kerumitan 
perkabelan.  Tempatkan saja di atas se-
buah permukaan, dan perangkat ini siap 
untuk berfungsi! 

Kemudahan Pengelolaan Data
Mengunggah dan mengunduh data
dapat dilakukan dengan TA300. Pengelo-
laan data dilakukan dengan sederhana 
dengan kabel USB. Bersiaplah untuk 
“Plug & Play!”  (Colokkan & Mainkan!)

Biometrika dengan Kestabilan
TA300 memiliki dasar luas untuk kes-
tabilan, dan dirancang untuk ditem-
patkan di atas permukaan datar Hal ini 
menjadikannya cocok untuk digunakan 
hampir di setiap usaha dan pusat.

Nilai untuk Uang
Model ini dirancang supaya ekonomis 
sehingga Anda dapt menerapkan berb-
agai solusi FingerTec dengan biaya yang 
lebih rendah. Kami percaya bahwa bila 
berbicara mengenai keamanan, tidak 
boleh ada kompromi.

Diberdayakan oleh Baterai
TA300 memiliki baterai yang tertanam di 
dalamnya yang dapat bertahan sampai 
dengan 5 jam pada penggunaan nor-
mal. Jadi tidak perlu khawatir lagi men-
genai terputusnya daya atau kurangnya 
titik pasokan daya!

Berkecepatan Tinggi dan 
Fleksibel
TA300 memberi Anda pilihan verifikasi 
identitas melalui pemindaian sidik jari 
atau kata sandi. Di atas semuanya itu, 
verifikasi sidik jari dapat dilakukan han-
ya dalam satu detik!

Mungil penampilannya, besar 
penyimpanannya
TA300 mungkin tampak kecil dan 
kompak, tetapi perangkat ini mampu 
menyimpan 500 templat sidik jari, dan 
30.000 transaksi sekali jalan. Hal ini be-
rarti berkurangnya pengunduhan data 
untuk Anda.

Kelola Data Anda dengan Mudah
Administrasi mudah dilakukan dengan 
peranti lunak yang dikemas bersama 
perangkat ini! Peranti lunak TCMS V3 
FingerTec memungkinkan Anda untuk 
menghasilkan laporan, memantau keha-
diran, dan mengintegrasikan FingerTec 
dengan sistem pihak ketiga.

TA300 dapat digambarkan sebagai sebuah definisi dari “mobilitas”, karena sifatnya yang bukan saja nirkabel, tetapi juga portabel.  Opsi baterainya 
yang tahan lama menjadikan Anda tidak terlalu khawatir mengenai pasokan daya - cukup biarkan perangkat ini bekerja dengan daya baterai 
untuk mobilitas, atau colokkan kabel dayanya untuk durasi penggunaan yang lebih lama. TA300 dirancang khusus untuk usaha kecil sampai 
menengah. Sejak saat perangkat ini keluar dari kotaknya, Anda akan menemukannya bersifat sederhana untuk digunakan karena tidak memer-
lukan instalasi, tanpa pemasok daya, dan tidak perlu kabel jenis apa pun. Komunikasi dengan perangkat ini dilakukan murni melalui penggunaan 
sederhana konektor USB. Perangkat ini dppat ditempatkan di setiap permukaan datar, menjadikannya cocok untuk berbagai usaha seperti pusat 
pengajaran, pusat pelatihan, agen perjalanan, dan lain-lain. Secara menyeluruh, TA300 merupakan solusi FingerTec Anda bila Anda mencari mo-
bilitas dan keandalan.

Sidik jari Kartu Kata Sandi

Mendefinisikan Mobilitas

*Dibuat sesuai Pesanan

Penerimaan 
Percetakan
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https://product.fingertec.com/userguide.php

https://product.fingertec.com/userguide.php

Kemasan
Dimensi  (mm) :  170 (P) x 136 (L) x 146 (T)
Berat :  0.92 kg 

TimeTec © 2021, Semua Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. 

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

Penyalur Resmi:

PANDUAN PENGGUNA

SPESIFIK ASI

Hanya sebagai ilustrasi
Sistem Alat Pembaca Tunggal

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: MF1S50/S70, 13,56MHz

• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

KOMUNIKASI

• Metode

LINGKUNGAN PENGOPERASIAN

• Suhu (°C)

• Kelembaban (%)

• Input Daya

MULTIMEDIA

• Suara

• Layar

• Baterai cadangan internal

SUARA / BAHASA TAMPILAN  (TERMINAL)

BAHASA PERANTI LUNAK

DC5V Adaptor

Transfer Data
Pengisian daya 

baterai

Kabel USB

Kabel USB

Pengisian daya 
baterai

TA300

Stirena butadiena akrilonitril  (ABS)

Non dilapisi scanner optik 

400 MHz

Memori flash 8 MB

BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

160 x 120 x 127

1500

50000

Sidik jari  (1:1, 1:N) & kata sandi (Kartu RFID Opsional)

2

Semua sudut

< 1

< 0.0001

< 1

Dibuat sesuai pesanan

Dibuat sesuai pesanan

Dibuat sesuai pesanan

Sambungan USB

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 5V 800mA

Ya

Hitam dan Putih

Ya (DC5V 1300mAh)

Inggris (Standar) , Arab, Indonesia, Cina Tradisional / Sederhana, Kanton, Vietnam, 
Spanyol, Portugis (Portugal), Portugis (Brasil), Perancis, Persia. 

Bahasa lain yang tersedia atas permintaan. 

Inggris, Arab, Arab (Kuwait), Cina Tradisional / Sederhana, Farsi, Perancis, Jerman, 
Indonesia, Italia, Korea, Lithuania, Melayu, Portugis, Portugis (Brazil), Rusia, Spanyol, 
Thai, Turki, Vietnam.
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TAUTAN WEB

Produk

Panduan Cepat Untuk Memulai

Panduan Pengguna

Panduan Video

Tips Teknis

TCMS V3 Software


