TILBEHØR TIL ADGANGSKONTROL

CP-1/2/3
Lommer i plastik til at
holde kort. CP-1/2 med
lomme oppefra og CP-3
med sidelomme

CH-1
Kortholder i kraftig
plastik. God til brug for
f.eks. pedeller eller i situationer hvor kortet kan
være ekstra udsat

BC-1
Clips til kortholder

NC-1
Kæde til kortholder

NL-1/2
“Key-chain” til holder.
NL-1 uden Roger tryk
og NL-2 med. Kan også
leveres i blå med eget
logo.

Yo-Yo holder
Praktisk holder til brug
hvor kortet anvendes
hyppigt

MFC-1 Proxkort
Standard proxkort uden
tryk

Kort med tryk
Kort med f.eks. firmaets
logo trykt på. Kan også
bruges til at visualisere
forskellen på korttyper

For bestilling eller yderligere oplysninger:
Proxbrikker
Smarte prox nøgler der
let kan sidde i nøglebundet uden at fylde for
meget (tynd og tyk version)
sales@pro-sec.dk ● tlf.: 56 13 06 30

Tidsregistrering med Roger Adgangskontrol systemet
Til ADK systemet er der mulighed for en omfattende Tids- &
Adgangsløsning (T&A). Denne giver mulighed for at styre arbejdstiden, hjælper med at reducere omkostningerne til tidsstyring og øger præcisionen af adgangsstyringen. Samlet fører
det til øget effektivitet i virksomheden.
Med Rogers tidsregistreringssoftware RCP Master har man mulighed for at udarbejde mødetidsrapporter baseret på event
log importeret fra CSV og XML tekst fil formater. De ansattes
arbejdstid (møde tider) er udregnet ud fra specifikke regler defineret ud fra arbejdsskemaer af administratoren. RCP Master
er udviklet i Microsoft .NET, hvilket gør det klar til fremtidige
udfordringer samt gør det velegnet til Windows XP and Vista.
Tidsregistreringssystemet er et godt værktøj til personaleafdelingen i mindre og mellemstore virksomheder og sælges i
50, 250 og 250+ bruger versioner.
Såfremt der ønskes mere end én administrator, kan softwaren
leveres i en flerbruger version.

Features
•

Import af event logs fra RACS v 4.2.5.38 og over

•

Import af event logs fra CSV og XML tekst fil formaterne

•

Eksport af rapporter i Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Excel

•

(5 predefinerede typer)
•

det enkelte adgangspunkt, T&A event log, arbejdstider, fyraft-

Reports (.rpt) fil formaterne

enstider, individuelle kalendere osv.

Eksport af arbejdstid/mødetid rapporter i XML

•

Definér selv: adgangtyper, kalendar dage, mødetids- og

•

(f.eks. maksimal daglige rygepause tider, mindste arbejdstid

medarbejder
•

Mulighed for automatisk udsendelse af e-mail med individuelle

osv.), program administratorer og disses rettigheder

rapporter til den enkelte ansatte

Muligheder i relation til forsinkede mødetider, for tidlig fyraften •

Mulighed for tilknytning til relations database i MS Access fil

samt overtidsregistrering udenfor normale arbejdstider

formatet

Mulighed for at administrator kan redigere og indsætte man-

•

Definering af ferie og rapportere på afholdt ferie

•

Individuel arbejdstids kalendere med mulighed for at ændre i

databasefil
•

Mulighed for ændringer i databasen fra eksterne programmer
(f.eks. implementering af egen procedure for oprettelse af

kalenderen for en specifik ansat - f.eks. arbejde på skiftende

events direkte fra andet software)

tider og i overgangsperioder osv.
Support for tidsafrunding ved arbejdsstart og slut

Password beskyttet adgang til database filer, krypteret database fil, samt mulighed for komprimering og reparation af

glende T&A events og ændre i fravær
•

•

Mulighed for at opsætte rapporter med en “Rapport Wizard” overordnede rapporter for hele grupper eller for den enkelte

fraværstyper, maksimum- og minimumtids tilstedeværelse

•

Rapporter: Medarbejdergrupper, medarbejdere, kalendere, på

(.xls), Microsoft Word (.doc), Rich Text Format (.rtf) og Crystal

•

•

Support for betalte og ikke betalte pauser og overtidsarbejde

•

Aktivitetslog for administratorer

•

Gratis opgradering indenfor samme program version

