
Solution X105-ID
SPESIFIKASI
X105-ID Hardware
Dengan data detail :
1. Gambar Hardware:

2. Merk : Solution
3. Type : X105-ID
4. Keterangan :

 Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V
 Standalone, Tidak memerlukan komputer
 Kapasitas User : 1.500 Sidikjari, 1.500 Kartu
 Kapasitas Transaksi Log : 80.000 Transaksi
 Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), USB Disk
 Waktu respon : <= 1 detik
 Jenis Matching : 1:1 dan 1:N
 Fitur Standard: TFT LCD Full Color, RFID Proximity Reader, USB Flash Disk,

Internal Litium Baterai, Schedule Bell, SMS Message, Workcode, Function Key.
 Dilengkapi dengan LCD dan Skeaker untuk identifikasi signal
 SUDAH INCLUDE SOFTWARE, Data Absensi dapat ditarik ke komputer,

lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan
untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.

X105-ID Software + Payroll
Dengan fitur-fitur :
1. Manage Karyawan (Pengaturan karyawan)
2. Manage Shift Kerja (Support Multi Shift untuk Pabrik)
3. Perhitungan keterlambatan, pulang cepat, lembur, dan jumlah jam kerja.
4. Fasilitas mencatat : sakit, ijin, dan cuti, serta koreksi transaksi absensi.
5. Jangka laporan bisa harian, bulanan, laporan bentuk terperinci, dan rekapituliasi.
6. Perhitungan Gaji dan Formulanya, serta dapat langsung mencetak Slip Gaji Karyawan.
7. Fasilitas Customize Format Laporan, Export Data, dll.



8. Monitoring log kehadiran dapat juga dilakukan secara Real Time
9. Tersedia juga Free SDK (Software Development Kit), manual dan contoh source code untuk
pengembangan aplikasi lebih lanjut.

Whats Benefit?
Kelebihan system sidik jari ini :

 TFT LCD Full Color, dengan fitur mewah ini membuat navigasi dan proses absensi jadi lebih
mudah dalam penggunaan.

 RFID Card Proximity Reader, sehingga untuk buka pintu bisa pake kartu, sedangkan
absensi mengunakan sidik jari ataupun kombinasi lainnya

 USB Flash Disk, dengan fitur ini akan sangat membantu jika dipasang ditempat yang tidak
memiliki komputer

 Internal Litium Baterai, mesin ini telah dilengkapi internal litium baterai, sehingga dapat
beroperasi walaupun listrik mati.

 T9 Input, dengan fitur ini dapat langsung menulis nama karyawan dari Mesin
 Schedule Bell, dengan fitur ini dapat mengatur alarm bell pada waktu2x tertentu, misal jam

masuk/pulang kerja, istrirahat/makan siang, dll.
 SMS Message, dengan fitur ini membuat mesin menjadi interakti, admin dapat mengirim

pesan pribadi pada saat karyawan hadir dan melakukan absensi dimesin absensi maka di layar
LCD akan tampil pesan khusus. misal: tolong ke ruangan hrd setalah makan siang, atau pesan
pribadi penting lainnya.

 Workcode/Function Key, dengan fitur ini memungkinkan pembedaaan absensi untuk
absensi masuk kerja, pulang kerja, makan siang, lembur, dinas luar, dll.

 Design Casing Kokoh + Panel, Struktur Casing Mesin ini memungkinkan kita
menyembunyikan kabel pada saat instalasi dan juga dilengkapi Panel belakang sehingga dapat
mempersulit pencurian Mesin Absensi.


