Soluções completas para registro eletrônico de ponto

CodinCeP

www.telematica.com.br

Invista na sua empresa com os benefícios do CodinCeP
PRODUTO

IMPRESSORA (OPCIONAL)

Design harmonioso, disponível nas cores: preto e inox;

Rapidez e agilidade na impressão;

Ampla variedade de configurações: possibilita utilização
de leitora de código de barras, proximidade, Smart Card
e biometria;

Retirada frontal do ticket, permitindo maior agilidade
na marcação do ponto e evitando longas filas;

Memória com capacidade para gerenciar até 120 mil
funcionários¹;
Permite comunicação online e offline.

MONITORAMENTO
Pop-up na tela do usuário, SMS e e-mail através do
software Suricato, indicando:
Que o papel está próximo do fim, de 500 a 800 tickets;
Fim do papel;

Operação com corte automático do ticket, prolongando
a vida útil do mecanismo impressor;
Impressora com mecanismo easy load, garantindo
maior velocidade e facilidade na troca e menor
incidência de problemas por acúmulos de resíduos.

BOBINA (OPCIONAL)
Maior autonomia da bobina, até 11.360 tickets com
bobina de 360 metros e 4.733 tickets com bobina de
150 metros;
Facilidade na reposição da bobina, proporcionada pelo
compartimento com abertura frontal e pelo sistema
easy load.

Abertura do gabinete;
A comunicação do CodinCeP em situação online ou
offline;
Impres-são de relatório 24 horas;
Presença de pendrive;
Progresso da carga no pendrive.

TICKET (OPCIONAL)
Menor ticket do mercado, proporcionando mais
economia e o dobro de aproveitamento;
Impressão opcional, o usuário decide se imprime ou
não.

SERVIÇOS
Garantia no fornecimento de suprimentos;
Oferta de contrato de manutenção, inclusive para
reposição de bobinas;
Permite Gestão e operação via SaaS;
Extensa rede de canais exclusivos da Telemática
preparada para dar todo o apoio necessário durante a
aquisição, instalação e manutenção da solução;
Financiamento pelo BNDES e FINAME.

*Mensagem inclusive no display.
¹Biometria conforme tabela técnica

O produto ideal para empresas aderentes a Portaria 373/11
A Telemática desenvolveu a solução ideal para o controle de registro eletrônico de ponto, uma ferramenta que atende
integralmente às exigências da portaria 373/2011 do M.T.E.
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(Opcional)
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interno
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ITEM

DESCRIÇÃO

CODINCEP

IMPRESSORA

Altura x largura x profundidade

318 x 252 x 120 mm

216 x 130 x 157 mm

Peso

3 kg

1 kg

MEMÓRIA DE TRABALHO

Dados para funcionamento do CEP

4 Gigabyte

MEMÓRIA PERMANENTE

Dados das operações do CEP

4 Gigabyte

DIMENSÕES
PESO APROXIMADO

No-break integrado ao equipamento
SISTEMA DE PROTEÇÃO

Autonomia em caso de queda de energia
Proteção dos dados da memória

CONTRA QUEDA DE ENERGIA

na falta de energia AC
Permite alimentação externa adicional 12V

INTERFACES
DE COMUNICAÇÃO
PROCESSADOR
TIPOS DE LEITORAS

ARM
Código de barras / Proximidade /
Smart / Magnética

Sim
5 anos
Sim
TCP/IP 10/100 Mbps
Half/Full Duplex
32 bits
Todos

Impressão digital

Sim

Resolução

500 dpi

FRR (Taxa de Falsa Rejeição)

0,001%

FAR (Taxa de Falso Aceite)

0,00001%

Quantidade de templates*

9.000 / 10.000

Display LCD

2 x 16 com Backlight

O USUÁRIO

Teclado

12 teclas

INDICADOR SONORO

Buzzer

Sim

ARQUITETURAS

On-line

Sim

DE SISTEMAS

Off-line

Sim

BIOMETRIA

INTERFACE COM

*2 digitais por usuário

Ethernet

Sim

ALIMENTAÇÃO

Tensão de alimentação
Proteção contra curto-circuito

90 a 240 Vac Sim
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