
    
 

  

   

ASE5300-TR   SiPass
integrated 

    

Interfejs aplikacji rejestracji  
czasu pracy 

     
     

 Automatyczny eksport danych o czasie wejścia i wyjścia do pliku 
 Eliminacja nadmiarowego wprowadzania danych 

 
Interfejs aplikacji rejestracji czasu pracy jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów, w któ-
rych aplikacje bezpieczeństwa oraz aplikacje kadrowe korzystają z takiej samej bazy pra-
cowników. Interfejs eliminuje niepotrzebną nadmiarowość informacji poprzez eksport da-
nych, o czasie wejścia i wyjścia pracowników, do zewnętrznego pliku. 
 
Aplikacje kadrowe mogą przetwarzać i wykorzystywać dane z tego pliku. Informacje nie 
muszą być rejestrowane i wprowadzane dwukrotnie, a dokładność pracującego w czasie 
rzeczywistym systemu SiPass gwarantuje poprawność odczytanych czasów wejścia i wyj-
ścia pracowników. 

Fire & Security Products
Siemens Building Technologies Group

 



Features 

 Generowanie, w czasie rzeczywistym, danych z systemu kontroli dostępu 
 Konfigurowanie czytników czasu wejścia / wyjścia 
 Wybieranie, które informacje o użytkowniku i w jakiej kolejności mają być zapisywane w 
pliku wyjściowym 

 Dane wyjściowe w plikach *.tab lub *.cvs 
 

Korzyści 

SiPass rejestruje dane o zdarzeniu, za każdym razem, gdy ktoś przykłada kartę do czytni-
ka, takie jak nazwa i numer posiadacza karty, data i czas oraz lokalizacja zdarzenia. 
 
Interfejs aplikacji rejestracji czasu pracy umożliwia zdefiniowanie kilku czytników jako czyt-
niki czasu wejścia i wyjścia. Gdy użytkownik zbliży kartę do takiego czytnika, dane są eks-
portowane w czasie rzeczywistym do zewnętrznego pliku. 
 
Można wybrać, które informacje o użytkowniku oraz parametry zdarzenia mają być ekspor-
towane jak również ich kolejność i format. Oznacza to możliwość dostosowania pliku do 
różnych istniejących aplikacji kontroli obecności i czasu pracy. 
 

Wymagania 

 
Wymagany jeden z poniższych pakietów oprogramowania: 
 

 Typ Nr katalogowy Opis 
 ASL5000-SE 6FL7820-8AA10 SiPass Standard Edition 
 ASL5000-OA 6FL7820-8AA20 SiPass Optima 

Szczegóły do zamówienia 

 
 Typ Nr katalogowy Opis 
 ASE5300-TR 6FL7820-8AE22 Interfejs aplikacji rejestracji czasu pracy 

 

www.sbt.siemens.com 
 

© Siemens Building Technologies
Podane dane mogą ulec zmianie.
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· Automatyczny eksport danych o czasie wejścia i wyjścia do pliku

· Eliminacja nadmiarowego wprowadzania danych


Interfejs aplikacji rejestracji czasu pracy jest idealnym rozwiązaniem dla obiektów, w których aplikacje bezpieczeństwa oraz aplikacje kadrowe korzystają z takiej samej bazy pracowników. Interfejs eliminuje niepotrzebną nadmiarowość informacji poprzez eksport danych, o czasie wejścia i wyjścia pracowników, do zewnętrznego pliku.

Aplikacje kadrowe mogą przetwarzać i wykorzystywać dane z tego pliku. Informacje nie muszą być rejestrowane i wprowadzane dwukrotnie, a dokładność pracującego w czasie rzeczywistym systemu SiPass gwarantuje poprawność odczytanych czasów wejścia i wyjścia pracowników.

Features


· Generowanie, w czasie rzeczywistym, danych z systemu kontroli dostępu

· Konfigurowanie czytników czasu wejścia / wyjścia

· Wybieranie, które informacje o użytkowniku i w jakiej kolejności mają być zapisywane w pliku wyjściowym

· Dane wyjściowe w plikach *.tab lub *.cvs


Korzyści

SiPass rejestruje dane o zdarzeniu, za każdym razem, gdy ktoś przykłada kartę do czytnika, takie jak nazwa i numer posiadacza karty, data i czas oraz lokalizacja zdarzenia.

Interfejs aplikacji rejestracji czasu pracy umożliwia zdefiniowanie kilku czytników jako czytniki czasu wejścia i wyjścia. Gdy użytkownik zbliży kartę do takiego czytnika, dane są eksportowane w czasie rzeczywistym do zewnętrznego pliku.

Można wybrać, które informacje o użytkowniku oraz parametry zdarzenia mają być eksportowane jak również ich kolejność i format. Oznacza to możliwość dostosowania pliku do różnych istniejących aplikacji kontroli obecności i czasu pracy.

Wymagania

Wymagany jeden z poniższych pakietów oprogramowania:

		

		Typ

		Nr katalogowy

		Opis



		

		ASL5000-SE

		6FL7820-8AA10

		SiPass Standard Edition



		

		ASL5000-OA

		6FL7820-8AA20

		SiPass Optima





Szczegóły do zamówienia
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