
Relógio de Ponto Digital Biopoint II-S

Dimensões:

	Altura: 16,5 cm
	Largura: 26,0 cm
	Profundidade: 6,5 cm

Características Gerais

	Biometria no Controle de Ponto e Acesso
	
	Os sistemas biométricos conferem maior segurança de acesso aos ambientes restritos, em comparação com os
sistemas tradicionais. Senhas e sistemas convencionais de identificação podem ser facilmente copiados ou forjados. A
identificação biométrica, ao analisar um traço físico do usuário na tentativa de acesso ao ambiente, confere um maior
nível de proteção ao sistema, autorizando ou não a passagem deste por meio do acionamentode portas, catracas ou
torniquetes. Além disso, os mesmos podem ser empegados para o controle de acesso de veículos, controlando o
acionamento de cancelas e sistemas de estacionamentos. Também encontram amplo uso no controle de frequência e
ponto de funcionários, pois os registros de entrada e saída de colaboradores são realizados com maior confiabilidade,
eliminando o risco de fraude, portanto um funcionário nunca poderá marcar o ponto para o outro.
	
	Linha Biopoint - Descrição Técnica
	
	Os relógios da linha Biopoint, por utilizarem da leitura de digitais para a identificação dos usuários do sistema, oferece
extrema segurança no controle de acesso de portas, catracas ou torniquetes, ou ainda no controle de ponto. Os
mesmos podem funcionar em modo autônomo (batch), onde todo o cadastramento e aquisição das impressões digitais
são feitas no próprio relógio de forma simples e rápida, podendo armazenar 5000 usuários e até 10000 impressões
digitais no modelo de maior capacidade.
	Outra opção é o seu funcionamento em rede, compartilhando os diversos registros armazenados em um servidor,
utilizando para o gerenciamento de dados e serviços, que permite inclusive o uso de sua versão Real Time*. nessa



versão, possível o registro ilimitado de impressões digitais de usuários em modo 1:1 armazenadas em um único banco
de dados. Além disso, o seu leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico de tecnologia
eletroluminescente, confere ainda maior precisão ao Biopoint II-S.
	Permite a digitação de matrículas diretamente em seu teclado, eliminando a necessidade de uso de cartões. Caso a
utilização de cartões se faça necessária, ele está preparando para agregar vários modelos de leitores, como: código de
barras, magnético, proximidade e mifare. ´
	
	Características Básicas de Hardware para a linha Biopoint
	
	Display de LCD com 2 linhas e 20 caracteres cada, com iluminação back light;
	Teclado com 14 teclas e opcional para 18 teclas;
	Memória RAM não-volátil de 256Kb para armazenamento de listas de serviços e registros de marcação, protegida por
bateria de lítio com possibilidade de reter as informações por até 2 anos;
	Circuito interno de monitoração de funcionamento (watch-dog) que executa a correção automática de problemas de
processamento;
	Saída com relê para acionamento de sinaleiro externo**;
	Saída transistorizada para acionamento de catraca unidirecional ou bidirecional com sinal de retorno para
comprovação de passagem*;
	Saída com relê para acionamento de porta ou cancela*;
	Comunicação TCP/IP;
	Bateria unterna recarregável de NiCd, que proporciona ao relógio uma autonomia de no mínimo 4 horas de
funcionamento na falta de energia elétrica;
	Relógio de tempo real (RTC).
	
	Características Adicionais de Hardware
	
	Display LCD com 2 linhas e 20 caracteres cada, com iluminação back-light;
	Leitura de crachás com código de barras 2 de 5 intercalado, 3 de 9; código magnético trilha 2, crachás de proximidade
padrão ABA e Mifare;
	Leitura biométrica com sensor óptico de alta tecnologia para leitura da impressão digital.
	
	Características Básicas do Software Residente para a linha Biopoint
	
	Códigos alternativos opcionais que podem ser associados aos crachás* para marcação de ponto e acesso por teclado;
	Conferência do número da versão dos crachás;
	Contador de acessos para controlar a quantidade de vezes que um usuário pode realizar uma marcação, por intervalo
de cada faixa horária;
	Conferência de senha do usuário para validação de acesso e registro de ponto;
	40 funções para diferenciação de registros, incluindo textos apresentados no display para orientação aos usuários;
	Acerto automático de início e fim de horário de verão disponibilizado por programação ao próprio cliente;
	Detector de revista aleatória de funcionários com porcentagem de sorteio programável;
	Tabela de sinaleiro programável para até 99 registros horários diferentes, permitindo programação de intervalos e dias
da semana para acionamento*;
	Tabela programável com até 100 ou 255* faixas horárias com até 6 intervalos horários cada;
	Tabela programável com até 100 ou 255* jornadas que podem ser periódicas, semanais ou mensais;
	Tabela programável com até 9 mensagens orientativas de sistema de 20 caracteres cada;
	Tabela programável com até 7 mensagens orientativas de usuários, de 20 caracteres cada;
	Listas internas de dados de tamanho programável, permitindo a otimização do uso da memória para cada cliente. Para
crachás* de 6 dígitos e uma lista de 1000 crachás* permitidos, o buffer de coleta pode armazenar até 30000 registros;
	Registro de eventos com log de data e hora;
	Programação para até 5 códigos como supervisores*;
	Função de coleta backup para recuperação de marcações.
	



	Características Adicionais do Software Residente
	
	Memória com capacidade para 500 usuários com 2 impressões digitais cada, totalizando 1000 impresões digitais no
modelo II-S, 3000 usuários com 2 impressões digitais cada, totalizando 6000 impressões no modelo II-S/3K, ou 5000
usuários com 2 impressões digitais cada, para o modelo II-S/5K;
	Possibilidade do relógio operar no modo 1:1 ou 1:N;
	Módulo cadastrador (opcional);
	Este modelo pode ser fornecido com conexão para "Pen Drive" com a finalidade de executar o recolhimento dos dados
armazenados.
	
	Características do Software de Comunicação para a linha Biopoint
	
	Programação dos equipamentos e coleta dos dados;
	Cadastro de funcionários no sistema;
	Emissão de listagens dos cadastros;
	Emissão de relatórios de acesso;Emissão do espelho de recolhimento;
	Importação e exportação de dados do cadastro;
	Gerador de códigos de barras;
	Software de operação disponível para ambiente Windows 98 SE ou superior (exceto para versões Server), com Help
On-Line que facilita as atividades de operação ao usuário.*
	
	Característica não dispoinível no modelo II-I**
	Característica não disponível no modelo II-S / II-SE
	
	<b>OBS: PRODUTO NÃO SE ENQUADRA NAS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 1510/09 DO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E EMPREGO.</b>
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