
MET RFID BADGE LEZER GEBRUIKSVRIENDELIJK GRAFISCH MENU INCLUSIEF SAFESCAN TA SOFTWARE 

Het Safescan TA-8015 tijdregistratiesysteem biedt u een efficiënte wijze om overzicht te houden op de gewerkte uren van uw werknemers. Uw medewerkers 
klokken in en uit door middel van een RFID badge, Key Fob of persoonlijke pincode. Alle klokgegevens worden vastgelegd, resulterend in gedetailleerde en 
uitgebreide managementrapportages. Voor een nog preciezer overzicht kunt u uw werknemers laten klokken met zelf te definiëren werkcodes, waarmee u 
exact kunt zien hoe de gewerkte uren besteed zijn. Met een grote en helder 3.5” kleuren TFT scherm, een intuïtief grafisch gebruiksmenu en 8 
programmeerbare functietoetsen is de Safescan TA-8015 een onmisbaar instrument voor optimaal management van uw arbeidskrachten.

• Volledige registratie van gewerkte uren (in- en uitklokken, inclusief pauzes)

• Klokken door middel van RFID badge en/of pincode

• Voorbereid voor toegangscontrole- en alarmsensor systemen

• Real-time toegang tot de klokgegevens via Wi-Fi of Ethernet verbinding

• Groot en helder 3.5” kleurenscherm met gebruiksvriendelijk grafisch menu

• Numeriek toetsenbord, navigatietoetsen en 8 programmeerbare functietoetsen

• Mogelijkheid om meerdere TA terminals in één netwerk te gebruiken

• Gemakkelijk aan de muur te bevestigen

• Klokken met zelf te definiëren werk- en project codes (vakantie, projecten enz.)

• Inclusief Time Attendance Software met uitgebreide rapportagemogelijkheden

• Uitgebreide filterfunctie per medewerker / afdeling

• Exacte berekening van gewerkte uren en overwerk

TIJDREGISTRATIESYSTEEM
TA-8015

MET RFID BADGE SENSOR EN WI-FI



info@safescan.com

GARANTIE
• 3 jaar   

Safescan RF-100 set van 25 RFID badges
Art. no: 125-0325

Safescan RF-110 set van 25 RFID key fobs
Art.no: 125-0342

Safescan TA+ software
Art.no: 125-0516

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Gebruikers-identificatie   RFID badge (125 kHz), pincode

• Maximaal aantal gebruikers   3.000

• Maximum aantal tijdregistraties 100.000

• Beeldscherm    3.5” TFT kleurenscherm

• Interfaces   Wi-Fi (Wireless LAN), Ethernet (LAN), USB

• Toegangscontrole   Voorbereid

• Alarmsensor    Voorbereid

• Terminal talen   NL, EN, DE, FR, IT, ES, PT, CZ, SK, HU, PL, DK, SE, FI

• Netstroomadapter     5.0V/2A, 110-240V (50/60Hz), EU en UK plug

• TA software systeemvereisten  Windows XP, Vista, 7, 8 en Server 2003, 2008

• Afmetingen product (lxbxh)   150 x 251 x 45 mm

• Gewicht product   630 gr

• Afmetingen verpakking (lxbxh)  320 x 226 x 120 mm

• Certificaten / goedkeuringen   CE, WEEE, RoHS, REACH

VERPAKKINGSINHOUD
• Safescan TA-8015 Wi-Fi Tijdregistratiesysteem

• Netstroomadapter, EU en UK plug

• Safescan TA softwarelicentie voor een ongelimiteerd aantal gebruikers

• 5x RFID badge

• Muurbevestigingskit

• Quick Installation Guide (meertalig)

ACCESSOIRES

TIJDREGISTRATIESYSTEMEN
Brand: Safescan
Model:  TA-8015
Colour: Zwart
Article: 125-0483
EAN: 8717496334190


