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עוקץ מערכות פתרונות מתקדמים לניהול עובדים - 25 שנות ניסיון

 שעת עבודה
אושעה אבודה?



אדם 4
לניהול הסכמי עבודה ונוכחות 

מערכת נוכחות מתקדמת לאיסוף ועיבוד אוטומטי של כל נתוני נוכחות העובדים, תוך 
התאמה מושלמת לצורכי הארגון.

התוכנה מתואמת עם מגוון שעוני נוכחות הקיימים בשוק, קופות רושמות, מסופונים, 
 טלפונים סלולאריים, טלפונים קוויים ועוד..

 אדם 4 קולטת ומשלבת נתוני דיווח ממערכת ADAM ON WEB לניהול דיווחי שעות
באמצעות מערכת אינטרנט / אינטראנט.

 אדם פרו 
ניהול פרויקטים מאושר למדען הראשי

התוכנה מאפשרת ניהול שעות עבודה, בהתאמה מדויקת לצורכי הלקוח ולדרישות 
הארגון. לתמחור שעות עבודה למשימות, מחלקות או לקוחות.

תוכנת ניהול אינטרנטית או מקומית ודיווחים באמצעים שונים, כגון: שעוני נוכחות, 
טלפונים סלולאריים, טלפונים קוויים, מסופונים, או דיווח במחשב, מכל מקום בעולם.

דיווח נוכחות באינטרנט
ריכוז כל הנתונים במקום אחד

דיווח שעות נוכחות ושעות עבודה לפרויקט / משימה על גבי האינטרנט. ניתן להתקין 
את התוכנה ברשת אינטראנט מקומית או סלולארית, טלפונים קוויים, שעוני נוכחות, 

מסופונים וכו.

FA700 
שעון נוכחות זיהוי פנים

הטכנולוגיה החדישה והמתקדמת ביותר, לזיהוי עובד ע"י חיישנים מהירים 

 PIN CODE פרוקסימיטי( ו/או( RFID לזיהוי פנים, עם אפשרות לשילוב
)סיסמה(. מיועד גם לסביבות לא מוארות.

wi-fi או TCP/IP USB

5000A
 שעון נוכחות ביומטרי וקירבה, 

המשמש גם לבקרת כניסה.
השעון כולל יכולות בקר כניסה מקצועי בשילוב לוגריתם זיהוי טביעת אצבע 

 מוצפן וחיישן דופק )קיבולי( משובץ. 
 בעל ההגנה החזקה ביותר המיוצרת כיום, כולל שמירת נתונים בזמן הפסקת חשמל.

 תקשורת TCP/IP, גיבוי נתונים בזמן הפסקת חשמל.

S400
שעון נוכחות עם זיהוי תגי קירבה

דגם זה מבוסס על מערכת הפעלה LINUX, המאפשרת חיבור למערכות 
 מגוונות וכולל תוכנת תקשורת בעברית.

תקשורת TCP/IP, גיבוי נתונים בזמן הפסקת חשמל.

U300C
 שעון נוכחות ביומטרי 

 וקירבה עם תפריט צבעוני.
השעון כולל חיישן זיהוי טביעת אצבע אופטי מהיר ורגיש, המאפשר קריאה 

מדויקת של טביעת אצבעות, גם בסביבה לא סטרילית )מוסכים, מפעלים, בתי 
מלאכה, עובדי ניקיון, בריכות שחייה ועוד(.

טכנולוגיית הפרדה גבוהה ביותר, פלאש דיסק )Disk on Key( ותוכנת 
 תקשורת. אפס תקלות.

תקשורת TCP/IP, גיבוי נתונים בזמן הפסקת חשמל.

דיווחי נוכחות באמצעים נוספים
טלפונים ניידים, קוויים, קופות רושמות ועוד..

 עוקץ מערכות מספקת לך מגוון רחב של שעוני נוכחות אמינים לדיווח 
על שעות עבודה ופרויקטים, מכל מקום,  בכל זמן ובכל אמצעי!

שעונים: ביומטריים / זיהוי פנים / סלולארי / בקרת כניסה

 מדפסת לניהול שעוני הנוכחות של עוקץ
חדרי אוכל

 לשלם רק על מה שאוכלים - 
 תלוש ארוחה עם לוגו חברה

הפתרון המושלם לניהול ובקרת חדרי אוכל, מערכת תומכת 
ידידותית ויעילה, פרי פיתוח של "עוקץ מערכות" חוסכת 

לארגון המון בסיכום החודשי.


