
Nestrácajte čas zbytočnými úkonmi, systém 

vyberie dôležité informácie a zobrazí ich na 

hlavnom okne: 

 dni, vyžadujúce kontrolu, neukončené dni 

 žiadanky o dovolenku a lekára, vyžadujúce schválenie 

  aktívne a neaktívne terminály 

Pracujte s dochádzkou moderne a efektívne, 

využite farebný a interaktívny graf  

 
Využite bezkonkurenčnú technickú zákaznícku 

podporu: 

 integrovaný sprievodca pomôže ľahko začať 

 integrované prepojenie na návody na webe 

 integrovaná vzdialená podpora – operátor sa k Vám 

vzdialene pripojí 

 Vytlačte si údaje z dochádzky - systém ponúka 

tlač 28 reportov do pdf, xls alebo na tlačiareň 

 

  

Dochádzkový software SYSTEM-IS 

Šetrí Váš čas aj peniaze! 

- 
 Aktuálne sme dodali cca 300 inštalácií v rôznych odvetviach od základných riešení, až po 

robustné sieťové riešenia s úpravami na mieru. 

 

 



 Jednoduchý zápis prerušenia pre 

zamestnanca 

 Integrovaná kamera, 

zaznamenávajúca fotografiu 

zamestnanca pri každom prístupe 

 Zobrazenie neobmedzeného 

množstva prerušení – posúvanie 

medzi obrazovkami 

 Čítačka RFID kariet zamestnancov 

 Administrátorský účet, umožňujúci 

detailnejšie nastavenie terminálu 

 

Dochádzkový terminál STL.ONE 

Buďte o krok vpred! 

- 
 

Umožnite zamestnancom opraviť svoj prístup a odľahčíte tak personalistov. 

Zabráňte falšovaniu prístupov pomocou fotiek. 

Povoľte prechod dverami len zamestnancom, ktorí majú oprávnenie. 

 8 palcový dotykový displej 

 Wi-Fi 

 Vzdialený servisný dohľad pomocou 

systému FENIX 

 Hlasová notifikácia v slovenčine, 

informácia o zápise a čase prerušenia 

 Informácia o aktuálnom stave 

odpracovaných hodín (saldo) 

a poslednom prístupe zamestnanca 

 Eliminovanie zbytočných úkonov 

pomocou automatického prepínania 

príchodu a odchodu  

 Kontrolovaný prechod dverami, 

prepojenými s terminálom – terminál 

selektuje zamestnancov podľa oprávnení 

 Možnosť voľby farebnej kombinácie 

(predný rám, box a konzola) podľa želania 

zákazníka 

Základné technické parametre 

Čítačka RFID kariet 
Vzdialenosť načítania 2-7cm 

Rozhrania 
TCP/IP / 5 MPx kamera / WIFI – 

IEEE802.3at / wiegand / repro 

CPU Quad Core Processor 1.2GHz 

Displej 8“, 800 x 480 pixelov, kapacitný 

Pamäť 1GB RAM, 8GB flash disk (SD card) 

Napájanie 
PoE – napájanie cez ethernetový kábel 

IEEE802.3at 

 

Možnosť voľby 13.56MHz, 125kHz


