Kártyás

Belépő kódos

Nyilvántartás

A MUNKATERÜLETRE,
AZ IRODÁBA, VAGY
A RAKTÁRBA LÉPÉS
AL APVE TŐEN
A FELKÉSZÜLT
MUNKÁBA ÁLL ÁS
PILL ANATA.

A belépés kulcsa
Ipari környezetben, veszélyes üzemekben, fokozott
ellenőrzést igénylő raktárakban létfontosságú az éppen
ott tartózkodók létszáma. Bármilyen azonnali kiürítést
igénylő esetben nem elhanyagolható előny a pontos
adatok ismerete.
Persze nem csak személyügyi vagy munkavédelmi
okai lehetnek a belépés regisztrációjának. A jelenléti
ív és a belőle kinyerhető riportok számos esetben
gazdasági számításokhoz adhatnak tűpontos adatokat.
A munkafolyamatok és a munkaerő kihasználtságának
időbeli optimalizálásával a az üzemeltetési költségek is
csökkenthetők.

BELÉPTETŐ RENDSZER
a Guard Control Kft. biztonsági megoldása

KIKNEK AJÁNLJUK?

A munkaidő alapú elszámoláshoz
legegyszerűbb és legolcsóbb
eszköz az azonosító kártyás vagy
kódos beléptetés.

Kis- és közepes méretű vállalkozások munkaerőgazdálokási célból
történő felhasználása
Ipari vállalkozásokban, fokozottan veszélyes termelési üzemben
vagy raktárakban dolgozók munkavédelmi regisztrációja
Közepes vagy nagyobb vállalatok számára munkafolyamat
optimalizálásra
Irodaházi beléptetéshez kisebb- és közepes méretű épületek
biztonságos üzemeltetéséhez

Tegye elérhetővé
munkaerő bázisát!

Funkcionalitás

Míg a nagyvállalatok világában minden munkával kapcsolatos
információt gyűjtenek a dolgozókról, és különböző statisztikákat
készítenek, amiket optimalizálásra használnak fel, addig a
legtöbb kisvállalat egyáltalán nem használ elektronikus munkaerő
nyilvántartást és gyakorlatilag a dolgozók bármikor ki- és
beléphetnek az irodába, kisüzemekbe. Persze vannak a papíron
vezetett jelenléti ívek, amik kielégítik a könyvelők kíváncsiságát,
de a menedzsment számára gyakorlatilag kiértékelhetetlen
információkat biztosítanak.

BELÉPŐ KÁRTYÁS

BELÉPŐ KÓDOS

WEBEN ELÉRHETŐ

RFID rendszerű
kártyás belépés
egy vagy több
bejárathoz

PIN kódos, kézzel
gépelős belépés
egy vagy több
bejárathoz

a regisztrált adatok
online kapcsolaton
keresztül mindig
elérhetők

A Beléptető rendszer pontosan feljegyzi ki és mikor
lépett be, illetve ki az épületből. Az ügyeletes portás
helyett a Checkingsystem webes adatbázisába jegyzi
az adatokat, amik bármikor elérhetők. Az adatok
munkaidő nyilvántartóba tölthetők vagy jelenlétet
igazoló dokumentumba ágyazhatók.
A rendszer egy beléptető eszközből és belépő
kártyákból, illetve korongokból áll. A telepítése
elvégezhető felületre fixálással, sőt fedett kültéren
esővédővel. Az alkalmazása egyszerű a kártyát a
beléptető eszközhöz közelítve aktiválja a regisztrációt.
A rendszer kapcsolódhat meglévő forgóvillás kapuhoz,
mágneszáras ajtóhoz, de akár sorompóhoz is. A kültéri
időjárásálló szerelés is bárhol megoldható fix vagy
mobil IP68 védelmű dobozba építve.
A rendszer online kapcsolatban áll a
Checkingsystem szerverével, így az
adatok GDPR kompatibilis tárolásához
nincs szükség további IT eszközre.
A webfelületre bejelentkezve az
adatok azonnal elérhetők. A rendszer
opcionálisan csatlakoztatható
biztonsági bejáratokba kapunyitási
funkcióval.

Garancia

SŰRŰN VÁLTOZÓ MUNKATERÜLETRE VAGY KÜLTÉRI
MUNKAVÉGZÉSHEZ HASZNÁLJON MOBIL BELÉPTETÉST!

12 órás helyszíni garancia Magyarország teljes területén,
szakember általi javítással vagy cserével és teszteléssel.
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