
 دستگاه حضو�وغیاب دستگاه حضو�وغیاب
TF 8500TF 8500کنت�ل هوشمند تردد از هر نقطه

مشخصات فنی۲

ظرفیت ثبت اثر انگشت

ظرفیت کارت خوان بدون تماس

ظرفیت ثبت تردد

درگاه ارتباطی

ولتاژ ج��ان و�ودی

ظرفیت ثبت چهره

۱۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰

12V 3A

صفحه نمایش

اندازه

عملکرد ویژه

عملکرد استاندارد

باط�ی داخلی

دمای مجاز محیط رطوبت مجاز محیط

دارد

20% -80%

-TFTاینچ - رنگی و لمسی۲.۸

0 °C- 45 °C

۳,۰۰۰

۳,۰۰۰USB - TCP/IP

Work Code, SMS, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Photo ID 

T9 Input, Camera, 9 digit user ID, Built-in Battery, Multiple Verify Mode, External Bell

ID/MF, WDMS

180mm×154mm×34.2mm (Length×Width×Thickness)

پیک��ندی

۳۶۰۰۰دارندۀ بیش از                       مشت�ی در سراسر کشورعضو نظام صنفی رایانهدانش بنیان

۴۱۳۹۲۰۰۰www.jahangostarpars.com-۰۲۱تهران، خیابان شهید دکت� بهشتی، بعد از خیابان کاووسی فر، پالک ۲۰۴، طبقۀ اول

امکانات

TCP/IPانتقال اطالعات با

کارت خوان بدون تماس با ظرفیت ۳۰۰۰ کارت

ظرفیت ثبت ۳۰۰۰ اثرانگشت

ظرفیت تشخیص  ۲۰۰۰چهره

USBانتقال اطالعات با

SensorSensor

LoLockck Exit ButtonExit Button

EXIT

No  Touch

USB Key

PCPC

ZKTime.web
WDMS

ElecElectric Beltric Belll

TF 8500



۳۶۰۰۰دارندۀ بیش از                       مشت�ی در سراسر کشورعضو نظام صنفی رایانهدانش بنیان

۴۱۳۹۲۰۰۰www.jahangostarpars.com-۰۲۱تهران، خیابان شهید دکت� بهشتی، بعد از خیابان کاووسی فر، پالک ۲۰۴، طبقۀ اول

 دستگاه حضو�وغیاب دستگاه حضو�وغیاب

TF8500TF8500
 دستگاه حضو� و غیاب                        دستگاهی با

 امکان اثر انگشت و تشخیص چهره برای

 محیط های ادا�ی تا   است. این۳۰۰۰کارمند

 دستگاه با ظرفیت ۳۰۰۰ کارت بدون تماس، ۳۰۰۰

 اثر انگشت و ۲۰۰۰چهره، اطالعات تردد پرسنل را از

منتقلفلش ممو�ی یا شبکه به نرم افزار   ط��ق 

 می کند. این دستگاه به کمک                 داخلی تا سه

ساعت بدون ب�ق کار می کند

 TF8500

.

UPS

(کلیک کنید)جزئیات دستگاه

 برای مشاهدۀ ج��یات دستگاه

..  QR Code  QR Code را اسکن کنید

کارت خوان بدون تماس با ظرفیت ۳۰۰۰ کارت

ظرفیت ثبت ۳۰۰۰ اثرانگشت

ظرفیت تشخیص  ۲۰۰۰ چهره

TCP/IP انتقال اطالعات با

USBانتقال اطالعات با

 نصب و راه اندا�ی دستگاه و نرم افزار

آموزش کامل کا���ی سیستم آنالین

نصب و راه اندا�ینصب و راه اندا�ی

رایگان

 تع��ف کامل پرسنل، ساعات کا�ی،

 تقویم و شیفت ها

عملیاتی کردن سیستم

گزارش گی�ی ماه اول 

استقرا� و گزارش گی�یاستقرا� و گزارش گی�ی

رایگان

   یکسال گارانتی دستگاه و نرم افزار

            سال خدمات پس از ف�وش    

پشتیبانی دائمی از ط��ق تیکت

۱۰

خدمات پس از ف�وشخدمات پس از ف�وش

رایگان

نمایش کس�ی کار، اضافه کار، مأمو��ت و مرخصی

امکان گزارش تردد پرسنل

امکان تع��ف نامحدود پرسنل ، ساعت کا�ی و شیفت

امکان تع��ف اضافه کار اول وقت و آخ� وقت

امکان گزارش �وزانه و ماهانه کارکرد پرسنل

 نرم افزار نرم افزار

حضو�وغیابحضو�وغیاب

(کلیک کنید)جزئیات نرم افزار

  برای مشاهدۀ ج��یات نرم افزار

..  QR Code  QR Code را اسکن کنید

رایگانرایگان
الیسنسالیسنس
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