
Terminál BM-F900 - Multimediální docházkový a přístupový systém 

Popis 
Multimediální docházkový 
terminál BM-F900 s 
barevným TFT displayem a 
hlasovým výstupem nabízí 
vysokorychlostní 
algoritmus čtení otisků se 
senzorem otisků prstů od 
firmy SecuGen. Optický 
senzor je odolný proti 
poškrábání, nárazu, 
vibracím a 
elektrostatickému výboji. 
Možnost identifikace 
pomocí otisku prstů, hesla, 
karty nebo kombinací 
některé z těchto 
ověřovacích metod. 
Možnost komunikace přes LAN, RS232 a USB Flash disk. Terminál je plně počeštěn včetně česky 
mluvených hlasových povelů. 

Spolu s programem Docházka 3000 a Docházka Start se používá jak pro otevírání dveří, tak i jako 
terminál na zadávání příchodů, odchodů a 20 možných kódů přerušení či absencí navíc s možností 
zadání neomezeného množství kódů typu práce například pro sledování práce na zakázkách, 
projektech, strojích atd. Dále umožňuje čipovat 
neomezený počet úkonů úkolové mzdy. Terminál lze 
tedy plnohodnotně použít jak pro přístup, tak pro 
docházku. Je dodáván se standardním 3,5" barevným 
TFT displejem a česky namluveným hlasovým 
výstupem. Terminál je stejně většina ostatních plně 
počeštěn. Konfigurací terminálu můžete sami 
nastavení voleb na obrazovce terminálu změnit 
například pro jiné typy absencí, jako je náhradní 
volno a podobně. 

Možnosti komunikace s PC  
  - přes ethernet, tedy počítačovou síť s TCP/IP protokolem - libovolný počet terminálů 
  - přes sériový Com port (RS232) - přímo připojen do PC 
  - přes USB flash disk - terminál není nikam připojen, data přenášíte "fleškou"  

Technická specifikace:  
  * Senzor: SecuGen (čtení vlhkých, suchých i poškozených otisků prstů)  
  * Kapacita otisků prstů: 3 000 otisků 
  * Možnost více otisků jednoho uživatele (záložních) 
  * Vzdálená správa přes SW Docházka 3000 
  * Kapacita transakcí: 30 000 záznamů  
  * Obrazovka: Barevná 3,5" TFT obrazovka, vše v češtině  
  * Doba ověření: pod 1 vteřinu 
  * Platforma: ZEM500 (8M Flash)  
  * CPU: 32bit ZK6001 Microprocessor  



  * Algoritmus: Version ZKfinger VX10.0  
  * Identifikace: 1:1 nebo 1:N, lze vynutit režim 1:1 (soulad s GDPR) 
  * FAR: < 0,0001 % 
  * FRR: < 0.01 % 
  * Rozhraní: TCP/IP, RS232, RS485, USB host a klient, 26-bit Wiegand vst/výst  
  * Funkční klávesy: 8 programovatelných funkčních kláves  
  * Rozměry: 210 (š) x 145 (d) x 45 (v) mm  
  * Standard: programovatelné zvonění, SMS, T9 vkládání textu, 12V UPS  
  * Napájecí napětí: 12V  
  * Volitelné: karty Proximity/HID/Mifare, Wi-Fi  
  * Provozní teplota: -10 °C až +55 °C  
  * Provozní vlhkost: 20 % - 80 % 
  * Počeštění: kompletní počeštění včetně menu a mluvených hlasových povelů. 

Podporované systémy: Docházka 3000, Docházka Start, Docházka Cloud 
 
Další informace na webu: http://www.dochazka.eu/  
 
 

 


