
autonomnÍ dochÁzkovÝ systÉm

RFID čtečka má množství výhod oproti stávajícím systémům:

   Dlouhodobá výdrž baterie: RFID čtečka vydrží až 4 roky bez výměny 
baterií.
   Jednoduchá instalace: RFID čtečka se nemusí propojovat pomocí 

kabelů ani napojovat k lokální síti Wi-Fi nebo k napájení. Není potřeba 
odborná instalace.
   Jednoduchý ovládací systém: Aplikační server zjednoduší práci 

uživateli. Systém dokáže spravovat téměř kdokoliv.
   Uživatelsky přívětivé: Identifikace pomocí 2 nebo 4 tlačítek a RFID 

tagu (karta nebo klíčenka) či NFC telefonu. Indikace provozních stavů 
akusticky i pomocí LED diod.

V mnoha oborech je nutné kontrolovat, zda byla osoba A na místě B v době C – například uklízečky, revizní technici, pravidelné kontroly, 
údržba, ale i žáci ve třídě. Častým řešením je notýsek nebo podpisový arch na zdi, ale ty vás jen těžko budou informovat v reálném čase. 
Problém odhalíte až v okamžiku, kdy je pozdě.

Čtečky karet RFID jsou dnes běžným a velmi rozšířeným způsobem identifikace. Stačí přiložit kartu ke čtecímu zařízení, a získáte přesný údaj o tom, 
kdo se kde právě nachází. Náš docházkový systém je unikátní v jednoduchosti systému instalace a obsluhy. Nepotřebujete asistenci profesionální 
firmy a využití si můžete nastavit přesně podle svých potřeb – především díky bateriovému napájení s životností několik let a připojení na internet přes 
bezdrátovou technologii Sigfox.

Docházkový systém funguje velmi jednoduše. Po přiložení karty se unikátní signál přenese do aplikace, kde se zpracuje. RFID čtečka je kromě 
příchodového a odchodového tlačítka vybavena i tlačítky, kterým lze přiřadit volitelné funkce a ty pak kontrolovat.

vÝhody dochÁzkovÉho systÉmu



popis řešenÍ

možnosti použitÍ

   Kontrola uklízecích čet
   Kontrola pracovníků na stavbách
   Obchůzky
   Revize
   Výkazy práce na pracovištích
   ... a mnoho dalších

technickÉ parametry

RFID čtečka je zařízení pro identifikaci RFID TAGU s příslušnou 
identifikací akce pomocí 2 nebo 4 tlačítek.
Zařízení pracuje v síti Sigfox.

Baterie a napájení
Zařízení je možno napájet jednou nebo dvěma bateriemi ve li-
kos ti AA se jmenovitým napětím 3,6 V. Vložením druhé ba te rie 
do zařízení se prodlužuje doba jeho provozu. Ta je závislá na 
způsobu a četnosti užívání.

Technické parametry
Napájení:   baterie 3,6 V
Síť:     Sigfox 868 MHz
RFID snímač:  13,56 MHz
Ostatní snímače:   akcelerometr, teploměr, vlhkoměr

kompletnÍ end-2-end řešenÍ
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