
Docházkové systémy řady NEXRON 

 

 

 Modelová řada TLT 1000  

NEXRON - Rychlé hospodaření s časem 
 
e-DATA otvírá další kapitolu efektivního řízení času: NEXRON stojí 

před výzvami zítřka, představující kompaktní internetové řešení vše v 
jednom. 
NEXRON představuje nejlepší řízení času. Vaši časovou bilanci 
získáte přímo s výkonným softwarem, jenž rozvíjí svůj plný výkon již v 
terminálu. Umožňuje vytvořit různé typy pracovní doby s integrovanými 
pravidly a dohlíží na záznamy až pro 100 zaměstnanců. Umožňuje 
kdykoliv zobrazit rychlý přehled docházky. 

 
NEXRON je... 
  
Přístroj pro záznam docházky s integrovaným softwarem pro řízení 
času. Ideální partner pro malé a střední firmy až do 100 zaměstnanců. 
Výkoný nástroj orientovaný na nejmodernější technologie. 
Kompaktní a elegantní design. 

 
NEXRON vykonává... 
 

 Mzdové účetnictví  

 Volno, pohyblivá pracovní doba, absence v práci 

 Diagram plánu dovolených 

 Přehled o všech zaměstnancích 

 Prezenční list 

 Záznam o absencích zaměstnanců 

 Kontrolu a analýzu 

 Funkce hledání založená na RSS pro lokalizaci 
nekompletních dat 

 Administrace zaměstnanců 

 Účetní období týdenní, čtrnáctidenní nebo měsíční.  

 Automatické vyvážení pružné pracovní doby 

 Tarify - kategorie časového rozvrhu Po-Pá, So, Ne, dovolená, 
interval definovaný uživatelem 

 Výkazy / jednotlivé-související oceňování 

 Zřetelné zobrazení všech událostí tisknutelné jako PDF 

 Personální plánování 

 Definování zaúčtovaných hodiny docházky zaměstnanců za 
den 

 Korekce chybných vstupů 

 Časové záznamy pro 100 osob na terminál, více než 10.000 
událostí, rozšiřitelné až na 1.000.000 událostí. 

  
 Konfigurace web prohlížeče 

 Rozpoznání různých identifikačních prostředků.  
Velký grafický displej zobrazující datum, čas a aktuální 
zůstatek. První účetní operace po 5 minutách s 
předdefinovanou identifikační kartou. 

 



 

 
 

 Vlastnosti modelů TLT 1000 
 

 

Sběr dat o odpracované době  - DOCHÁZKA 

Možné typy čteček 

 Snímací systém s Legic, EM, HID, Hitag, iClass, Magstripe a 
Barcode, Mifare, Biometric (otisk prstu) a ISO15693.  

Rozhraní 

 Ethernet 10/100 Mbps do SAP, Peoplesoft, ZINA, 
INTARAP/N, atd. 

Protokoly  

 TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP, SSH & FTP, SMTP, NTP, DHCP, 
ICMP, Serial, SNMP, XML přes TCP/IP, Webservis 

Vlastnosti  

 JAVA VM na operačním systému Linux 

 Detekce sabotáže 

 Akustické signály až do 97 db  

 128 x 64 obrazových bodů nebo 20 x 8 zobrazených znaků  

 Vicejazyčný, Časové zóny  

 Web server pro administraci  

 Parameterizace pomocí XML  

 Condition Based Maintenance  

 10/100 Mbps Ethernet (RJ45)  

 Vestavěný napájecí zdroj  

Volitelně  

 USB konektor  
pro snimač čárového  
kódu, paměť Flash 

 PoE IEEE 802.3af  

 Modem/ISDN  

 Krytí IP65 

Rozměry 
 
120 x 120 x 40 mm   

 
 
S docházkovým systémem  
NEXRON není potřeba instalovat 
žádný software ani používat  
vyhrazený software. Informace  
jsou ukládány v terminálu a jsou  
přístupné z přes web prohlížeč. 

 

 


