
Pemrosesan Data Yang 
Sederhana 
Dengan Webster, TCMS V2 atau 
perangkat lunak pihak ketiga 
manapun dapat dengan sederhana 
log masuk dan mengunduh data 
kehadiran untuk pemrosesan lebih 
jauh.

Tak Khawatir Tentang 
Penyimpanan  
Dengan Webster, kapasitas 
penyimpanan terminal FingerTec 
Anda didasarkan pada kapasitar 
server Webster Anda, yang 
membuat kekhawatiran tentang 
penyimpanan menjadi berkurang.

Pengelolaan Berbasis Web
Setelah instalasi pertama Webster, 
pengelolaannya dapat dilakukan 
secara sederhana melalui web.

Pengelolaan Terminal 
Tersentralisasi
Dengan Webster, Anda mampu 
menyentralisasikan semua terminal 
FingerTec Anda ke dalam satu 
server, yang memudahkan 
pengelolaan terminal.

Kemudahan Integrasi
Webster bertindak sebagai sebuah 
platform yang menyentralisasi data 
dari terminal FingerTec, yang 
menjadikannya mudah untuk 
mengintegrasikan perangkat lunak 
pihak ketiga manapun pada saat 
kapan pun.

Instalasi Sederhana
Instalasi dan pengaturan awal 
server Webster sederhana, selama 
tersedia komputer dengan 
Windows IIS yang diaktifkan.

Pemutakhiran (Update) 
Waktu Nyata
Data dari terminal FingerTec Anda 
dimutakhirkan secara waktu-nyata 
ke Webster, yang memungkinkan 
Anda untuk melihat pemutakhiran 
terkini.

Sinkronisasi Waktu Otomatis
Mengakhiri semua penundaan 
yang tidak diinginkan. Webster 
memastikan sinkronisasi data 
langsung di dan antar cabang, 
yang memberikan informasi 
mutakhir terkini untuk Anda.

Memperkenalkan Webster, sebuah platform berbasis web 
daring (online), serupa dengan SDK, yang digunakan 
untuk mengkonsolidasikan dan menyentralisasikan basis 
data untuk waktu (kerja) dan kehadiran. Dengan platform 
Webster, Anda dapat mengakses data mentah waktu 
kehadiran di mana saja dan di setiap tempat dengan 
menggunakan peramban internet. 

Webster juga memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai 
platform antara alat pembaca dan TCMS V2 atau bahkan 
TimeTec, solusi kehadiran berbasis web yang baru 
diluncurkan. Webster akan menarik data mentah dari 
terminal FingerTe dengan cara waktu-nyata dan 
memungkinkan program pihak ketiga terkonfigurasi 
manapun untuk terhubung dengan Webster dan 
mengunduh datanya untuk analisis lebih jauh. Dengan 
fungsi yang tersedia untuk log masuk ke akun Webster 
Anda dari mana saja, kapan saja, Webster benar-benar 
merupakan sebuah kenyamanan yang tidak ingin Anda 
lewatkan.

Kemudahan Sentralisasi Data Dengan Webster
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Sistem Berjejaring

TCMS V2 Software

Sistem Berjejaring

Fungsi Konvensional tanpa Webster

Berfungsi dengan Webster

TA103R

192.168.1.2

TA200 Plus

192.168.1.3

Keuntungan dari Sistem Terpadu Webster

1. Data dengan mudah dan dari jarak jauh disentralisasikan pada satu server tunggal.

2. Penyimpanan data besar tanpa harus khawatir mengenai pemeliharaannya.

3. Dengan mudah dapat diintegrasikan dengane TCMS V2 atau perangkat lunak pihak ketiga lainnya.

4. Semua pengelolaan data dilakukan melalui web.

5. Pengelolaan cabang dan kantor pusat dapat dilakukan dengan mudah dari lokasi manapun.

6. Ramah terhadap Firewall (menggunakan porta standar 80)

7. Menggunakan Teknologi Microsoft Termutakhir, Visual Studio .NET2010 pada .NET Framework 4.0.

8. Menggunakan MySql Database : basis data open source paling populer di dunia, dapat diandalkan dan cepat.

TCP/IP
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Perangkat Lunak 
Pihak Ketiga

Perangkat Lunak 
Pihak Ketiga

1-50 Terminal

Cabang 1

Cabang 2

Cabang 3

51-100  Terminal

101-150 Terminal

Terminal dengan Webster Diaktifkan

Model layar hitam putih

Model layar berwarna

Catatan: Model layar Hitam Putih dengan "W" menunjukkan bahwa terminal tersebut memiliki fitur Webster yang diaktifkan.
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