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Biometrický docházkový systém 
 
Biometrický docházkový systém T1B
malé a střední firmy. Je charakteri
snadnou instalací. Pomocí systému lze sledovat docházku jednotlivých 
ovládat vstupní dveře. 
 
Hlavní výhodou tohoto systému, v porovnání s klasickými čipovými systémy, je nemožnost 
jakékoliv manipulace uživatelů s identifikací docházky.
zcela nový docházkový software TIM, který 
software je možné přiobjednat (za úplatu) úpravy dle specifických požadavků zákazníka 
(např. výstup do personálních a mzdových systémů, specifické přehledy, nastavení, funkce 
apod.) 
 

Technická specifikace term
 
Jazyk docházky systému: český
Snímač: optický
Paměť pro otisky: 3 000
Paměť pro záznamy: 80 000
Uložení dat: 3 roky bez př
Způsob identifikace: 1:1, 1:N
Doba identifikace: ≤ 0,7 s
Úhel otočení při identifikaci: 360°
Připojení k PC: TCP/IP
Kontrola přístupu: integrovaný ovladač dveř
Kapacita sítě: 255 jednotek
Typy záznamů pohybu: příchod
Možnost volby spec.pohybů: přestávka, služební cesta, nemoc, dovolená a 2 speciální kódy 
Zobrazení: čas, identifikační č
Způsob identifikace: otisk, PIN, RFID karta (volitelně Mifare karta, čip na klíče)
Rozměry: 170 x 130 x 50 mm
Napájení: pracovní napětí DC 9 V, 2A, (220 V, 50 Hz)

 
Terminál je dodáván včetně napájecího zdroje a síťového propojovacího kabelu (2 m).
 

Ceník: 
 

Položka 

Terminál T1B-B 
Licence software TIM do 10-ti pracovníků
Licence software TIM do 25-ti pracovníků
Licence software TIM do 100 pracovníků
Licence software TIM do 300 pracovníků
Licence software TIM neomezená
 
Všechny uvedené ceny jsou bez 20% DPH. 
internetový systémový upgrade po dobu 1 roku. 
softwaru. 

Ing. Martin Lenz – HippoSoft, výroba software

Kukučínova 1147/2, 142 00 Praha 4
IČ: 49349708, DIČ: CZ6205221781

tel.: 603 436 268, e-mail: info@hipposoft.cz, http://www.hipposoft.cz

Biometrický docházkový systém TIM

Biometrický docházkový systém T1B-B představuje robustní systém určený pro kanceláře, 
firmy. Je charakterizován snadnou obsluhou, nízkými pořizova

Pomocí systému lze sledovat docházku jednotlivých zaměstnanců a 

Hlavní výhodou tohoto systému, v porovnání s klasickými čipovými systémy, je nemožnost 
manipulace uživatelů s identifikací docházky. Pro terminál T1B-B jsme 

docházkový software TIM, který je plně v souladu s platnou legislativou.
software je možné přiobjednat (za úplatu) úpravy dle specifických požadavků zákazníka 
(např. výstup do personálních a mzdových systémů, specifické přehledy, nastavení, funkce 

terminálu: 

český 
optický 
3 000 
80 000 
3 roky bez přívodu proudu 
1:1, 1:N 

0,7 s 
360° 
TCP/IP 
integrovaný ovladač dveří 
255 jednotek 

íchod/odchod – automaticky 
přestávka, služební cesta, nemoc, dovolená a 2 speciální kódy 
čas, identifikační číslo, jméno 
otisk, PIN, RFID karta (volitelně Mifare karta, čip na klíče)
170 x 130 x 50 mm 
pracovní napětí DC 9 V, 2A, (220 V, 50 Hz) 

je dodáván včetně napájecího zdroje a síťového propojovacího kabelu (2 m).

ti pracovníků 
ti pracovníků 

Licence software TIM do 100 pracovníků 
Licence software TIM do 300 pracovníků 
Licence software TIM neomezená 

Všechny uvedené ceny jsou bez 20% DPH. Cena softwaru zahrnuje podporu formou e
internetový systémový upgrade po dobu 1 roku. Cena další roční podpory činí 33 % z pořizovací ceny 

 

výroba software 

Kukučínova 1147/2, 142 00 Praha 4 
IČ: 49349708, DIČ: CZ6205221781 

, http://www.hipposoft.cz 

TIM 

B představuje robustní systém určený pro kanceláře, 
pořizovacími náklady a 

zaměstnanců a 

Hlavní výhodou tohoto systému, v porovnání s klasickými čipovými systémy, je nemožnost 
B jsme vyvinuli 

je plně v souladu s platnou legislativou. Pro 
software je možné přiobjednat (za úplatu) úpravy dle specifických požadavků zákazníka 
(např. výstup do personálních a mzdových systémů, specifické přehledy, nastavení, funkce 

přestávka, služební cesta, nemoc, dovolená a 2 speciální kódy  

otisk, PIN, RFID karta (volitelně Mifare karta, čip na klíče) 

je dodáván včetně napájecího zdroje a síťového propojovacího kabelu (2 m). 

Cena 

9 900,- Kč 
3 990,- Kč 
5 490,- Kč 
7 990,- Kč 

12 990,- Kč 
19 490,- Kč 

Cena softwaru zahrnuje podporu formou e-mailu a 
33 % z pořizovací ceny 


