ATTENDANCE
MACHINE
SECURE menyediakan mesin absensi generasi terbaru yang dapat mengenali sidik jari palsu yang
terbuat dari kertas, karet, gelatin yang dapat menipu mesin absensi, juga didukung software
absensi yang andal. Dapatkan keamanan aset dan kelancaran manajemen sumber daya di
perusahaan Anda dengan penggunaan mesin absensi dari SECURE.

Fake Finger Identiﬁcation Technology
Di masa kini, cara untuk memalsukan sidik jari dan membuat sidik jari palsu dapat dengan mudah diunduh dari internet.
Menghadapi tantangan ini, SECURE siap menghadapinya dengan mesin absensi dari Korea yang dapat mengenali sidik
jari palsu.
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Teknologi terdepan dalam mesin absensi

Absen teratur di lingkungan berdebu dan lembap

Berkualitas dan terjangkau

đŏ Template: 9,000
đŏ Log: 61,000
đŏ LCD: 320 x 240
đŏ Access: support
đŏ Feature: camera, intercom, touch screen, fake
ﬁnger identiﬁcation.

đŏ Template: 40,000
đŏ Log: 1,000,000
đŏ Access: support
đŏ LCD: 2.8” color
đŏ Feature: touch keypad, waterproof rating IP
65, fake ﬁnger identiﬁcation.

đŏ Template: 3,000
đŏ Log: 5,000
đŏ LCD: 128 x 64 BW
đŏ Access: support
đŏ Feature: waterproof rating IP X3, fake ﬁnger
identiﬁcation.
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ATTENDANCE MACHINE
Produk mesin absensi SECURE telah dilengkapi dengan software
absensi untuk memudahkan Departemen HRD. Software ini dapat
memudahkan dan membantu Anda dalam menghasilkan berbagai
laporan absensi yang diperlukan oleh Departemen HRD.

Fingerprint Identiﬁcation Technology

SM-401

SECURE Vision

SG-V5

Mesin tangguh, andal, dan tepercaya

Layar luas sebagai media komunikasi dan
promosi Anda

Dapatkan garansi sampai dengan 5 tahun!

đŏ Template: 9,500
đŏ Log transaction: 61,000
đŏ Support card: EM, Mifare, HID Prox, HID
iCLASS
đŏ Keypad: 16

đŏ Template: 10,000
đŏ Log: 100,000
đŏ LCD: 3.5” color

đŏ Template: 3,000
đŏ Log: 50,000
đŏ LCD: 3” color

Face Identiﬁcation Technology

SECURE Face Recognition
Fleksibilitas absen jari dan wajah
đŏ Template: 400 faces, 3,000 ﬁngers
đŏ Log: 100,000
đŏ LCD: 4.3” color

Face identiﬁcation technology adalah mesin absensi
generasi selanjutnya yang memudahkan absensi
karena tidak memerlukan sentuhan langsung dari
penggunanya.
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SECURE Time Attendance & Reporting Web-Based Software
Software opsional yang berbasis web ini memungkinkan mesin absensi Anda untuk dapat
langsung mengirimkan data setiap terjadi transaksi dan memberikan kemudahan bagi
Departemen HRD. Dapatkan kemudahan untuk melihat absensi secara real-time, mengecek
laporan kehadiran di mana saja.
Dengan software absensi yang tersedia, Anda dapat melihat laporan kehadiran karyawan
secara periodik sesuai kebutuhan Anda.
Anda juga dapat memanfaatkan ﬁtur pengaturan shift yang tersedia, untuk mengatur shift
apabila perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 shift kerja.
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