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MDC  |  MDC.COM

MDC  |  MDC.COM

TERMINALE DE BUZUNAR DE ULTIMĂ GENERAŢIE

MDC şi MDC.COM reprezintă soluţiile optime pentru aplicaţiile 

de culegere a datelor şi comunicare mobilă, simplu de utilizat şi 

fiabile din punct de vedere operativ.

Aceste terminale schimbă complet ideea sistemelor tradiţionale 

de culegere a datelor, întrucât depăşesc conceptul angajatului cu 

un „post fix” şi deci al terminalului instalat la sediul firmei. MDC 

şi MDC.COM reprezintă soluţiile ideale pentru acele companii în 

cadrul cărora mobilitatea personalului este des întâlnită, fiind atât 

de mici şi uşoare încât pot fi ţinute în buzunar. Şi toate acestea 

menţinând, bineînţeles, neschimbate caracteristicile privind 

performanţa, funcţionalitatea şi robusteţea.

Un terminal de dimensiuni mici care oferă performanţe deosebite: 

în domeniul soluţiilor HR Zucchetti pentru managementul 

resurselor umane, MDC şi MDC.COM reprezintă terminalele de 

buzunar care deschid noi frontiere în evidenţa prezenţelor şi 

în culegerea datelor răspunzând la toate exigenţele specifice 

companiilor şi instituţiilor care trebuie să gestioneze controlul 

activităţii angajaţilor mobili sau care îşi desfăşoară activitatea în 

afara sediului.



 

MDC e MDC.COM sunt terminalele ideale 

pentru culegerea datelor privind prezenţele 

angajaţilor mobili. Iată câteva exemple 

de companii ce beneficiază de avantaje 

concrete deoarece utilizează un terminal 

mobil de culegere a datelor: 

Firme de curăţenie • Angajatul unei firme 

de curăţenie este echipat cu un terminal 

MDC sau MDC.COM; la fiecare loc de muncă 

se află un TAG care îl identifică. Apropiind 

terminalul de TAG, angajatul culege nu 

numai informaţiile privind prezenţa sa în acel 

loc, dar şi data şi ora la care se desfăşoară 

activitatea.

Şantiere de construcţie • Gestiunea 

prezenţelor pe şantier este posibilă în două 

moduri: în cazul primului, fiecare angajat va 

fi echipat cu un terminal MDC sau MDC.COM, 

iar şantierul va fi identificat cu un TAG care 

citeşte orele de începere şi de încheiere a 

activităţii.

Sau, şeful de şantier are la dispoziţie 

terminalul, care identifică echipa sa; în 

acest caz, fiecare muncitor va fi echipat cu 

un badge personal care poate avea forma 

clasică a unei cartele sau, din comoditate, 

poate avea o altă formă, de exemplu, cea a 

unei brăţări.  

Activităţi de întreţinere • Tehnicienii care 

prestează servicii de asistenţă, persoanele 

responsabile cu întreţinerea centralelor 

termice, operatorii care încarcă automate, 

îşi vor monitoriza activitatea cu ajutorul 

terminalelor MDC şi MDC.COM, ceea ce 

permite identificarea atât a tipului de 

întreţinere efectuată, cât şi a aparatului pe 

care a fost efectuată intervenţia. 

Asistenţă la domiciliu • Operatorul 

responsabil cu asistenţa are propriul 

terminal, iar serviciul efectuat va fi înregistrat 

cu ajutorului unei cartele personale RFID 

aflată la dispoziţia persoanei asistate. Din 

meniul acestor terminale mobile se poate 

selecta tipul intervenţiei efectuate, precum 

şi diferite informaţii necesare gestiunii 

serviciului.  

Alte aplicaţii posibile • MDC şi MDC.COM 

pot fi folosite în cadrul tuturor firmelor 

prestatoare de servicii şi companiilor 

care au în componenţa personalului lor: 

reprezentanţi, agenţi, vânzători, experţi 

care evaluează daunele, promoteri servicii 

financiare, merchandiseri, agenţi de vânzări 

produse farmaceutice etc.; în continuare 

enumerăm alte companii pentru care aceste 

terminale mobile pot constitui o soluţie reală:

• agenţii de muncă temporară;

• facility management;

• şantiere navale;

• instituţii publice, universităţi, şcoli;

• firme de gestiune a parcurilor auto; 

• organizaţii pentru protecţia pădurilor;

• societăţi de culegere a datelor privind 

producţia externă;

• firme de întreţinere a spaţiilor verzi;

• agenţii de supraveghere;

• aziluri;

APLICAŢII POSIBILE

MDC
Datele provenite de la MDC pot fi 
descărcate pe un PC sau terminal 
de buzunar prin USB sau interfaţă 
Bluetooth  sau pe un telefon mobil 
de ultimă generaţie cu interfaţă 
Bluetooth.

MDC.COM
Datorită modulului GPRS integrat 
nu este necesar niciun dispozitiv 
suplimentar pentru a transfera la 
distanţă datele obţinute.

DESCĂRCARE DATE
MDC și MDC.COM
Utilizând tehnologia RFID, aceste 
terminale citesc informaţiile de pe 
TAG /cartelă, identificând date 
precum prezenţa, data și locul de 
muncă

MDC
Odată ce datele au fost descărcate local, acestea sunt 
transmise serverului central prin LAN sau GPRS.

MDC.COM
Datele provenite de la MDC.COM pot fi descărcate direct pe 
serverul central prin GPRS.
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BADGE

TAG

PALMARE / CELLU
LA

R
E

PC

SERVER

CITIRE DATE PREZENŢE

Terminale de buzunar, pentru colectarea de date, care la prima vedere sunt identice 
(cu o mică diferenţă de grosime) se diferenţiază în principal prin transmiterea la 
distanţă a datelor colectate, după cum este evidenţiat în această schemă.   

GPRS

LAN sau GPRS
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de, aceste terminale se opresc automat.

Display de ultimă generaţie

Mesajele vor fi afişate pe un display grafic 

LCD cu retroiluminare. Această tehnologie 

deosebită permite utilizarea terminalului în 

orice condiţii de iluminare, afişând imediat 

informaţii precise. 

Transfer de date la distanţă

Transferul datelor la distanţă de pe MDC este 

o operaţiune foarte simplă: este de ajuns să 

dispuneţi de un dispozitiv cum ar fi terminalul 

mobil sau computerul cu interfaţă Bluetooth 

sau USB, şi aplicaţia software de descărcare 

a datelor va permite recunoaşterea automată 

a fiecărui MDC, din care va importa toate 

datele în mod sigur şi criptat. Transferul 

succesiv al datelor către serverul central se 

poate face via LAN sau GPRS.

Cu MDC.COM transferul de date este şi mai 

simplu. Datorită modulului integrat GPRS nu 

este necesar niciun dispozitiv suplimentar 

pentru transferul la distanţă al datelor extra-

se: o conectivitate performantă a datelor, la 

• institute pentru sondaje de opinie, institute 

de cercetare şi consultanţă în marketing.

Dimensiuni foarte reduse şi rezistenţă 

mecanică înaltă la şocuri

MDC şi MDC.COM sunt de dimensiuni foarte 

reduse, putând fi ţinute cu uşurinţă în palmă. 

Mai mult, sunt prevăzute cu un orificiu pentru 

a putea fi prinse cu un şnur şi agăţate la 

gât. Cu toate acestea, sunt foarte robuste, 

fiind realizate din materiale care permit o 

rezistenţă înaltă la şocuri şi căderi. Pot fi 

utilizate în medii de lucru murdare, contami-

nate, în general „ostile” (de ex.: şantierele 

de construcţii).  Din acest punct de vedere 

şi utilizarea tehnologiei RFID este extrem 

de avantajoasă. TAG-urile rezistă la condiţii 

ambientale şi la solicitări (termice, chimice, 

mecanice) extreme. Din aceste motive sunt 

terminale durabile.

Toate funcţiile cu doar trei taste

Terminalele MDC şi MDC.COM sunt atât de 

uşor de utilizat încât şi o persoană mai puţin 

pricepută reuşeşte să înveţe repede. Trei 

taste permit gestionarea rapidă a tuturor 

funcţiilor: activarea cititorului RFID şi, dacă 

este necesar, selectarea rubricilor din meniu 

predefinite.

Dacă nu sunt utilizate timp de câteva secun-

costuri reduse. 

Baterie reîncărcabilă de lungă durată

Bateriile MDC şi MDC.COM pot fi reîncărcate 

foarte uşor: este suficient să fie conectate la 

un port USB sau să se utilizeze alimentatorul 

cu ştecher cu care sunt prevăzute pentru a 

permite reîncărcarea acestora în maxim 2 

ore. Bateriile sunt durabile astfel încât aceste 

terminale rămân încărcate timp îndelungat. 

Capacitate de stocare

Datorită memoriei Flash cu care sunt dotate, 

MDC şi MDC.COM pot să stocheze aproxima-

tiv 16.000 de tranzacţii, garantând salvarea 

datelor extrase până în momentul transferu-

lui acestora.

 

 

 

 

 

TAG-URILE RFID

Sistemul de identificare 

a operatorilor, a locului de muncă sau a 

operaţiilor efectuate, se bazează pe citirea 

de la distanţă a codului unui TAG RFID 

(emiţător de proximitate) simplu şi economic. 

În funcţie de domeniul de aplicare, TAG-urile 

(sau emiţătoarele) pot avea formă, dimensiu-

ne şi consistenţă diferită (cartelă, etichetă, 

disc de plastic, brăţară etc.).

PUNCTE FORTE

MDC
Datele provenite de la MDC pot fi 
descărcate pe un PC sau terminal 
de buzunar prin USB sau interfaţă 
Bluetooth  sau pe un telefon mobil 
de ultimă generaţie cu interfaţă 
Bluetooth.

MDC.COM
Datorită modulului GPRS integrat 
nu este necesar niciun dispozitiv 
suplimentar pentru a transfera la 
distanţă datele obţinute.

DESCĂRCARE DATE
MDC și MDC.COM
Utilizând tehnologia RFID, aceste 
terminale citesc informaţiile de pe 
TAG /cartelă, identificând date 
precum prezenţa, data și locul de 
muncă

MDC
Odată ce datele au fost descărcate local, acestea sunt 
transmise serverului central prin LAN sau GPRS.

MDC.COM
Datele provenite de la MDC.COM pot fi descărcate direct pe 
serverul central prin GPRS.
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Terminale de buzunar, pentru colectarea de date, care la prima vedere sunt identice 
(cu o mică diferenţă de grosime) se diferenţiază în principal prin transmiterea la 
distanţă a datelor colectate, după cum este evidenţiat în această schemă.   
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CARACTERISTICI TEHNICE

Sistem de identificare Proximitate 125 KHz

Capacitate de stocare 16.000 de înregistrări care includ data, ora, minutele şi secundele

Transfer de date MDC: Wireless, Bluetooth şi USB, bidirecţional

MDC.COM: GPRS şi USB, bidirecţional

Autonomie baterie MDC: Aproximativ 5.000 citiri (în funcţie de metoda de utilizare)

MDC.COM: Aproximativ 4.000 citiri (în funcţie de metoda de utilizare)

Reîncărcare baterie USB sau alimentator baterie cu ştecher

Baterie Litiu - Ion

Display Display grafic LCD cu retroiluminare 64x128

Taste Trei taste funcţionale

Semnalizare citire Prin display şi buzzer

Înveliş Răşină ABS

Dimensiuni MDC: 70 x 42 x 15 mm (alt. x lungh. x prof.)

MDC.COM: 70 x 42 x 24 mm (alt. x lungh. x prof.)

Greutate MDC: Aproximativ 57g

MDC.COM: Aproximativ 60g

CONŢINUTUL KIT-ULUI

MDC sau MDC.COM

Acumulator baterie cu ştecher

Cordon

Cablu USB

 Soseaua Borsului nr. 32 E - Parc Industrial I 
 410605 Oradea jud. Bihor 

tel. 0259/414.584 - 0359/451.461 
fax 0259/446.518 

e-mail: info@zucchettiromania.com

www.zucchettiromania.com

LINIE COMPLETĂ DE PRODUSE PENTRU GESTIONAREA PERSONALULUI

ZT1
Suita HR Zucchetti

Display 7”

ZP2 ZT1GLASS
Suita HR Zucchetti

Display 7”

ZT2
Suita HR Zucchetti
Display 10”

ZP1 ETC

DISPONIBILE CU CITITOR DE PROXIMITATE, 
MAGNETIC ŞI BIOMETRIC


