
Simples Processamento de 
Dados
Com o Webster é simples iniciar sessão 
e descarregar os dados de assiduidade 
para posterior tratamento utilizando o 
TCMS V2, ou qualquer outro programa 
externo.

Acabaram-se as Preocupações 
com o Armazenamento
Com o Webster, a capacidade de 
armazenamento dos seus terminais 
FingerTec baseia-se na capacidade do 
seu servidor Webster, diminuindo as 
suas preocupações com as operações.

Gestão com Base na Internet
Após a instalação inicial do Webster, a 
gestão do Webster pode ser feita de 
forma simples, através da Internet.

Gestão Centralizada dos 
Terminais
Com o Webster poderá centralizar 
todos os seus terminais FingerTec num 
servidor único, tornando a gestão de 
terminais cómoda.

Uma Integração Simplificada
O Webster actua como uma plataforma 
que centraliza os dados dos terminais 
FingerTec, facilitando-lhe a integração 
de qualquer software externo em 
qualquer momento.

De Instalação Simples
A instalação e configuração do servidor 
do Webster é simples, desde que tenha 
à mão um computador com o 
Windows IIS. 

Actualização em Tempo Real
Os dados dos seus terminais FingerTec 
são actualizados no Webster em tempo 
real, permitindo-lhe ver as últimas 
actualizações.

Sincronização Temporal 
Automática
Acabe com os atrasos indesejados. O 
Webster assegura uma sincronização 
de dados em tempo real dentro das 
filiais e entre as mesmas, dando-lhe 
sempre as informações mais actuais.

Apresentamos o Webster, uma plataforma com base 
online, semelhante a um SDK, que é utilizada para a 
consolidação e centralização da base de dados horária e 
de assiduidade. Com a plataforma Webster poderá aceder 
a dados brutos relativos à assiduidade horária utilizando 
um browser de Internet, onde quer que esteja e em 
qualquer altura. O Webster tem também a capacidade de 
actuar como uma plataforma entre um leitor e o TCMS V2, 
o software fornecido com o pacote, ou mesmo com o 
TimeTec, a recentemente lançada solução para controlo 
de assiduidade baseada na Internet. O Webster fará uma 
extracção em tempo real dos dados brutos a partir dos 
terminais FingerTec, possibilitando a ligação ao mesmo de 
qualquer outro programa externo configurado e a 
transferência dos dados para posterior análise. Com a 
função disponível de início de sessão na sua conta 
Webster a partir de qualquer local e em qualquer 
momento, o Webster é uma verdadeira comodidade que 
não quererá perder.

Uma Fácil Centralização dos Dados com o Webster
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Funcionamento Convencional sem o Webster

Funcionamento com o Webster
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 Vantagens de um Sistema com Webster Integrado

1.  Os dados são centralizados de forma fácil e remota num único servidor. 

2. Grande armazenamento de dados, sem ter de se preocupar com as operações. 

3. De fácil integração com o TCMS V2 ou qualquer outro software externo. 

4. A gestão dos dados é feita através da Internet.

5. A gestão das filiais e da Sede é facilmente realizada a partir de qualquer local. 

6. Suporta firewalls (utilizando a porta padrão 80) 

7. Utiliza a Mais Recente Tecnologia Microsoft, o Visual Studio .NET 2010 no .NET Framework 4.0. 

8. Utiliza a Base de Dados MySql: a base de dados de código aberto mais popular, fiável e rápida do mundo.

TCP/IP

Sistema em Rede

Sistema em Rede

Terminal 1 a 50

Filial 1

Filial 2

Filial 3

Terminal 51 a 100 

Terminal 101 a 150 

Terminais com Suporte de Webster

Modelos de ecrã a preto e branco:

Modelos de ecrã a cores:

Nota: Os modelos de ecrã a preto e branco com "W" indicam que o terminal suporta o Webster.
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