
ETC - Electronic Time Card reprezintă “terminalul de pontaj” electronic care 

colectează prezenţele angajaţilor în conformitate cu dispoziţiile Garanţiei de 

Confi denţialitate, împiedicând difuzarea neadecvată a datelor personale şi 

protejând compania. 

Funcţionalităţi tehnologice avansate şi design-ul elegant îmbinate într-o 

soluţie unică pentru colectarea prezenţelor: ETC reprezintă răspunsul ideal 

la exigenţele companiilor, fi ind în conformitate cu dispoziţiile din domeniul 

confi denţialităţii. 

ETC

Ceas de pontaj electronic care 

păstrează confi denţialitatea

ETC



ETC ZT1
Suita HR Zucchetti

Display 7”

ZT2
Suita HR Zucchetti

Display 10”

FUNCŢIONALITATEA

ETC

ETC - Electronic Time Card reprezintă un 

sistem complet pentru gestiunea prezenţelor, 

care nu necesită o conexiune la PC pentru 

a funcţiona, fi ind compus dintr-un CEAS 

dotat cu afi şaj colorat de tip ecran tactil cu 

două cititoare cu tehnologie RFID pentru 

colectarea datelor de INTRARE şi de IEŞIRE 

ale angajaţilor.  

ETC revoluţionează conceptul de terminal de 

pontaj: nu mai este un simplu ceas de pontaj 

şi foaie de prezenţă tipărită, ci un sistem 

complet pentru gestionarea prezenţelor. Cu 

un aspect simplu şi elegant, ETC oferă utili-

zatorului o interfaţă user friendly şi fl exibilă 

care permite colectarea datelor de prezenţă 

şi introducerea justifi cărilor în conformitate 

cu dispoziţiile de confi denţialitate. 

De asemenea, ETC este UŞOR de instalat: 

este sufi cient să decideţi unde doriţi să îl 

poziţionaţi…şi acesta este pregătit pentru 

utilizare. 

ETC este FIABIL, datorită unui sistem de 

backup automat care păstrează şi salvează 

în orice situaţie toate datele de prezenţă 

colectate.

ETC este FLEXIBIL deoarece este un 

sistem adaptabil la modifi cările exigenţelor 

companiei. 

UN SISTEM COMPLET

ETC reprezintă terminalul de pontaj electro-

nic care, alături de funcţia tipică a unei fi şe 

de prezenţă tipărite, garantează protecţia 

tuturor datelor personale ale angajatului 

împotriva pericolului de difuzare neautorizată 

a datelor personale de lucru, in conformitate 

cu dispoziţiile Garanţiei de confi denţialitate, 

ajutând compania să evite riscul întâmpinării 

sancţiunilor de natură administrativă sau 

penală.

HARDWARE DE ULTIMĂ GENERAŢIE

_Ecran tactil 

_Memorie Extensibilă cu Pendrive USB

_Tehnologie de proximitate pentru citirea 

cartelei

_Opţiune Modem GSM/GPRS

_Conectare integrată la Ethernet (dispozitiv 

pentru îmbunătăţiri ulterioare)

UN SOFTWARE PERSONALIZABIL

_Colectare date de prezenţă/absenţă 

gestionare CARDuri pentru Administratorul 

sistemului

_Asociere CARDuri cu datele de identifi care 

ale angajaţilor

_Atribuire cod PIN angajatului 

_Gestionare data şi ora 

_Multilingv

_Tipărirea foii de prezenţă a angajatului 

direct din fi şierul .TXT

_Setare număr de luni de păstrat în memorie 

_Posibilitatea asocierii unei alarme (sonerie 

de început/fi nal program de lucru) 

_Transfer de date în pendrive în arhive de tip 

.TXT şi .CSV 

_Transfer date la consultant/asociere pentru 

elaborarea salarizărilor din fi şierele .CSV

_Defi nirea valorilor de rotunjire pentru 

totalizarea orelor lucrate.

SPECIFICAŢII TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE

LINIE COMPLETĂ DE PRODUSE PENTRU GESTIONAREA PERSONALULUI

 Soseaua Borsului nr. 32 E - Parc Industrial I

410605 Oradea - jud. Bihor

tel. +40 0259/414.584 - 0359/451.461 

fax +40 0259/446.518 

e-mail: info@zucchettiromania.com

www.zucchettiromania.com
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Afi şaj Afi şaj TFT 7” 16:9 800 x 480,  retroiluminat cu LED, ecran tactil

Cititoare integrate Cititor intern cu tehnologie RFID 

• 125 KHz EM4102 compatibili (cap dublu de citire)

Port de comunicare 1 port USB extern

1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibil (opţional)

Dispozitive Intrare/Ieşire 2 x relee 1A 30V confi gurabile:

 Deschis în mod Normal sau Închis în mod Normal pentru o eventuală 

conexiune la alarmă 

Alimentare Alimentare electrică: 12….48 VDC 5…7W (până la 10W în timpul reîncărcării 

rapide a bateriei)

Baterie Baterie de backup: 2 versiuni: funcţionare autonomă de 2 ore sau 7 ore în 

cazul întreruperii de curent 

Caracteristici fi zice •  Carcasă: ABS V0, ignifug, IP55

•  Dimensiuni: 132 x 232 x 52 mm 

•  Greutate: 1 kg - 

Memorie 256 MB RAM şi 256 MB fl ash

SDCard intern pentru backup-ul automat al datelor 
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DISPONIBILE CU CITITOR DE PROXIMITATE, 

MAGNETIC ŞI BIOMETRIC


