RELÓGIO DE PONTO DIGITAL

MD
0706
Atende aos requisitos da Portaria 595/13,
regulamentada pelo INMETRO, que determina uma série de especificações de
segurança para o registro de ponto, protegendo as informações e evitando fraudes.
Instale você mesmo: é só ligar na tomada e conectar à rede Wi-Fi.
O MD 0706 reconhece automaticamente
o software em nuvem MD COMUNE, trazendo inovação e agilidade no controle
da força de trabalho.

Integrado com:

Software de Tratamento de ponto

SOLUÇÕES DE PONTO
MODELOS E LEITORES DISPONÍVEIS
Imagens meramente ilustrativas.

• Leitor Biométrico Óptico FS de 100 ou 500 funcionários 1:N (só digital) e teclado;
• Leitor Biométrico IDEMIA (SAGEM) de 100 ou 500 funcionários 1:N (só
digital) e teclado;
• Leitor de cartão de proximidade de 125 KHz ou 13,56 MHz.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

• Comunicação Wifi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n;

• Interface ethernet de 100Mbps e conexão para Pen
drive;

• Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP) com criptografia e chave
de comunicação
• Capacidade de gerenciamento para até 12.000 funcionários;
• Leitor biométrico óptico de alta qualidade;
• Identificação de digitais em menos de 1 segundo.
• Impressão do ticket até 2 segundos;

• Caixa de plástico ABS injetada;
• O equipamento disponibiliza 2 portas USB´s externas,
sendo uma porta fiscal para captura dos dados armazenados na MRP exclusiva para o Auditor-Fiscal do Trabalho e outra para recolhimento dos registros de ponto;

• Teclado em silicone com 16 teclas;

• Memória MRP protegida por resina, com capacidade de
armazenamento para 11 milhões de registros de ponto;

• Pictograma orientativo para indicação de marcação do
ponto;

• Permite fazer a leitura de matrículas entre 4 a 20 dígitos;

• Display de cristal líquido (LCD) com retroiluminação,
com quatro linhas de 16 caracteres cada e uma quinta
linha exclusiva para apresentação da hora do relógio;

• Registro do ponto através de cartões, leitor biométrico
ou digitação do PIS do funcionário ou matrícula;

• Retém informações por um período de 10 anos quando for desligado;

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

• Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento
do equipamento em caso de tentativa de violação;
• Sistema de impressão em papel térmico com serrilha.
• Informa ao usuário sobre a necessidade da próxima
troca de bobina.
• Memória MRP protegida por resina, com capacidade
de armazenamento para mais de 9 milhões de registros;

• Uso interno.
• Temperatura de operação: 5°C a 40°C.
• Umidade relativa do ar para a operação: 10% a 85%
(sem condensação).

ALIMENTAÇÃO
• Fonte chaveada full range:
• Entrada: 100-240V, 50-60Hz;

DIMENSÕES

• Saída: 9V 1,5ª

• Largura 168mm

• Consumo: 15W

• Altura 268mm
• Profundidade 94mm

OPCIONAIS

• Peso Líq. 0,6Kg

• No-break interno de até 4 horas;
• Modem 3G interno.
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