Protime
T&A-oplossingen

IT11
De IT11 is de meest betaalbare terminal in de IT-serie met de meest compacte omvang en is
ideaal voor kleinere organisaties en zware werkomstandigheden.

IT11
Tijdregistratieterminal

Workforce Management
Terminals van de IT-serie zijn
ideaal voor het verbeteren
van de bedrijfsefficiëntie en
toezicht op de productiviteit
van werknemers. De IT11 is de
meest betaalbare terminal
van de IT-serie met de meest
compacte omvang en is ideaal
voor kleinere organisaties en
zware werkomstandigheden.
Eenvoudig
De IT11 is eenvoudig te gebruiken, met maximaal
vijf functies voor normaal gebruik, zoals inklokken,
uitklokken, kost en afwezigheid.
Plug-and-play-installatie maakt het eenvoudig om
de IT11 te installeren. Dit stelt u in staat om meer
terminals in een kortere termijn te installeren,
wat uw installatiecapaciteit verhoogt.

Robuust
De IT11 voegt functionaliteit, flexibiliteit en
robuustheid toe aan gegevensverzameling.
Voordelen voor eindgebruikers:
Deze Workforce Management Terminal is
betaalbaar en ideaal voor kleinere kantoren
en zware werkomstandigheden.
Meertalige interface-opties.

Beeldscherm

Werkingstemperatuur

Monochroom grafisch beeldscherm van
2,7 inch met achtergrondverlichting

-10 tot 50°C (14 tot 122°F)

Resolutie van 128 x 64 pixels met
verschillende lettergroottes
Gepersonaliseerd welkomstscherm met
schermtijd of aanwijzingen

Luchtvochtigheidsgraad: 5 tot 90%
(niet-condenserend)
RTC (realtimeklok)

Realtimeklok met accuondersteuning
Interne klok
Het systeem ondersteunt het Network Time
Protocol voor het instellen en bijhouden
van de tijd
Behuizing

Afmetingen: 100 x 170 x 48 mm (B x H x D)
3,9 x 6,7 x 1,9 inch (B x H x D)
Verborgen kabelingang
I/O

Mifare, Mifare Desfire & HID-readers

Toetsenbord

Maximaal vier knoppen voor normaal
gebruik, namelijk inklokken, uitklokken,
kost en afwezigheid.
Pieptonen geven live bevestiging
Voeding

Power over Ethernet IEEE802.3af of
maximaal 12 VDC, 8 watt (optionele
12 V netadapter met stekker)
Optionele interne accuondersteuningsmodule
om de klok van voeding te voorzien tijdens
stroomstoringen met een duur van
maximaal 4 uur.

Wilt u meer informatie?
Neem contact op met
Protime via
Protime
Kontichsesteenweg 54
2630 Aartselaar
+32 (0)3 870 60 50

