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Con sensor RFID e impressão digital

Registe o tempo de forma flexível e segura com o TimeMoto 
TM-828. Graças ao leitor integrado de impressões digitais e 
RFID, os utilizadores podem registar com facilidade e 
segurança as suas horas de trabalho com as suas 
impressões digitais ou o crachá pessoal RFID. O TimeMoto 
TM-828 é adequado para um máximo de 2.000 utilizadores e 
pode armazenar até 100.000 registos de tempo. Perfeito para 
quando pretende registar e gerir o tempo com mais 
eficiência.  

Combine o seu dispositivo TimeMoto com a TimeMoto Cloud 
para uma excelente flexibilidade. A nossa solução inteligente 
da Cloud oferece-lhe uma visão completa e o controlo da sua 
gestão do tempo numa única aplicação simples. Com apenas 
alguns cliques, pode monitorizar todos os dados de registo 
de tempo a partir do seu dispositivo TimeMoto, editar e 
reportar indicações em tempo real, quando e onde estiver. 
Crie horários detalhados para a sua equipa, e faça a gestão 
das suas horas extra, faltas, pedidos de férias e muito mais.  

 - Solução completa de relógio de ponto
 - Inclui plano gratuito TimeMoto Cloud 
 - Lê  impressões digitais / RFID / PIN
 - Para até 2.000 utilizadores
 - Ligação Ethernet e Wi-Fi
 - De acordo com GDPR

Registo de entrada/saída com impressão digital, cartão RFID ou PIN

TimeMoto Cloud
Todos os dispositivos TimeMoto incluem o Plano Gratuito 
TimeMoto Cloud e um período experimental de 30 dias de 
TimeMoto Cloud Plus, para que possa experimentar cada 
funcionalidade antes de escolher o plano que melhor se 
adequa às suas necessidades. 

Included

TM-828
Sistema de relógio 
de ponto

Sistema de relógio de ponto 
Marca:  TimeMoto
Modelo:  TM-828
Cor:  Preto
Artigo:  125-0588
EAN:  8717496336132
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Especificações téchnicas
 - Identificação do utilizador: RFID, impressão digital ou PIN
 - Interface: Ethernet / Wi-Fi / Anfitrião USB
 - Ecrã: Visor TFT a cores de 3.5”
 - Teclado: Botões táteis
 - Utilizadores: Até 2.000 utilizadores
 - Registos de data/hora: Até 100.000 registos
 - Idiomas: EN, ES, FR, DE, IT, PT, NL, PL, SK, CZ, HU, SV, DA, FI, ZH
 - Segurança dos dados: Encriptação SSL SHA-2 e AES de 256 bits
 - Processador: 1,2 GHz (Dual Core)
 - Memória: 128 MB RAM / 256 MB memória flash
 - Fonte de alimentação: Adaptador AC / 110-240V
 - Dimensões: 9,95 x 21,5 x 4,43 cm
 - Peso: 470 gr
 - Certificações / conformidades CE, FCC

Conteúdo da embalagem
 - TimeMoto TM-828
 - Adaptador de energia
 - 5 cartões RFID
 - Kit de montagem em parede
 - Cartão da garantia
 - Guia de instalação rápida

Garantia
- Garantia de 3 anos

Software
- Atualizações de software grátis

TimeMoto Cloud
 - Inclui plano gratuito TimeMoto Cloud / versão de teste TimeMoto    

  Cloud Plus

TimeMoto RF-100 - conjunto de 25 cartões RFID
Art. nº: 125-0603

TimeMoto RF-150 - Leitor RFID por USB
Art. nº: 125-0605

TimeMoto RF-110 - conjunto de 25 chaves RFID
Art. nº: 125-0604
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TimeMoto FP-150 - Leitor de impressões digitais por USB
Art. nº: 125-0606


