
TCP/IP RS232/RS485 USB

Center point

Kami menyajikan kepada Anda yang termutakhir dalam seri AC100: FingerTec 
AC100C! Model ini satu tahap di atas model AC100 FingerTec sebelumnya karena 
model ini memiliki fitur tambahan seperti layar berwarna penuh, ikon-ikon kon-
figurasi dan pengelolaan data USB.  AC100 dirancang dengan tujuan efektivitas 
biaya, sehingga perusahaan-perusahaan skala kecil atau mereka yang anggaran-
nya terbatas untuk keamanan dan pengelolaan waktu masih dapat menerapkan 
solusi FingerTec di lingkungan kerja mereka.  Model AC100C memiliki kapasitas me-
nakjubkan untuk perekaman templat sidik jari dan transaksi, dan juga model ini da-
pat disinkronisasi dengan Sistem Kendali Waktu dan Pengelolaan (TimeTec cloud) 
untuk memudahkan pengelolaan data. Pada dasarnya, model AC100C dirancang 
untuk memberikan kepraktisan dengan biaya yang lebih rendah kepada Anda.

Pengelolaan Data USB
Model AC100C memiliki porta USB 
pada terminalnya agar pengunduhan 
dan pengunggahan data antara PC 
dan terminal lebih mudah. 

Layar Berwarna
Manjakan mata Anda dengan tampi-
lan berwarna pada model AC100C. La-
yarnya sekarang lebih besar, lebih baik, 
dan lebih jelas. 

Nilai untuk Uang
Model waktu kehadiran ini dirancang 
agar bersifat ekonomis, sehingga Anda 
dapat menerapkan solusi FingerTec 
dengan biaya yang lebih ringan. Kami 
percaya bahwa bila kita berbicara 
mengenai keamanan, haruslah ada 
suatu kesepakatan. 

Kelola Data Kehadiran secara 
Online
Solusi TimeTec Cloud memusatkan 
data kehadiran di satu server awan se-
hingga lebih mudah dikelola, dipantau 
dan diperiksa. Tersedia secara online 
dengan biaya langganan hanya USD 2 
per pengguna per bulan.

Waktu bersifat gratis, namun sebenarnya tak ternilai 

Sistem Pencatat Waktu & 
Kehadiran dengan Sidik Jari Model 

Kapasitas Dua Kali Lipat
Janganlah meremehkan kemampuan 
AC100C karena sekarang model ini da-
pat menyimpan total 8000 templat sidik 
jari (8 kali lipat dari kapasitas model 
seri AC100 sebelumnya) dan mencapai 
200000 log transaksi!

Ramah Pengguna
Model AC100C memiliki ikon-ikon yang 
berfungsi khususnya untuk konfigurasi 
yang memberikan kesan lebih ramah 
pengguna  pada seluruh perangkat ini.

Kepraktisan
Model AC100C mengandung jumlah fitur 
yang tepat berdasarkan kebutuhan Anda, 
misalnya: Verifikasi 1:!/1:N, kata sandi, 
kode kerja, dll, yang memastikan bahwa 
Anda tidak membayar untuk aspek-aspek 
yang tidak diperlukan, yang tidak akan 
Anda gunakan.

Menghilangkan Peristiwa “Titip 
Absen”
Kelemahan dari sistem kartu (ceklog) ab-
sensi ialah bahwa peristiwa “titip absen” 
dapat terjadi di mana satu karyawan dapat 
memasukkan kartu ke mesin absensi (cek-
log) untuk karyawan lainnya bila salah satu 
di antara mereka terlambat. Hilangkanlah 
peristiwa ini dengan menggunakan sidik 
jari yang unik untuk setiap pribadi sebagai 
kartu absensi (kartu ceklog).

Kata SandiSidik jari

AC100C
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PANDUAN PENGGUNA
hanya sebagai ilustrasi

TCP/IP (Sistem Alat Pembaca Tunggal) TCP/IP (Sistem Alat Pembaca Berganda)
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MODEL

FINISHING PERMUKAAN

JENIS PEMINDAI

MIKROPROSESOR

MEMORI

ALGORITMA

DIMENSI (P X L X T), mm

PENYIMPANAN

• Templat sidik jari

• Transaksi

PENDAFTARAN & VERIFIKASI

• Metode

• Sidik jari yang disarankan per ID pengguna

• Penempatan sidik jari

• Waktu verifikasi (detik)

• FAR (%)

• FRR (%)

KOMUNIKASI

• Metode

• Laju baud

LINGKUNGAN PENGOPERASIAN

• Suhu (°C)

• Kelembaban (%)

• Input Daya

ABSENSI KEHADIRAN

• Kode kerja

• Cek transaksi cepat

MULTIMEDIA

• Suara

• Layar

• Pesan singkat

SUARA / BAHASA TAMPILAN  (TERMINAL)

AC100C

Stirena butadiene akrilonitril (ABS)

Non dilapisi scanner optik  

800 MHz

Memori flash 256 MB & SDRAM 128 MB

BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

195 x 48 x 144

8000

200000

Sidik jari (1:1, 1:N) & kata sandi

2

Semua sudut

< 1

< 0.0001

< 1

TCP/IP, Flash disk (Opsional RS232 & RS485)

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

0 ~ 45

20 ~ 80

5V 2A DC 

Ya

Ya

Ya

Layar TFT 3.0” 65k warna

Ya

Inggris (Standar), Arab, Melayu, Indonesia, Cina Tradisional/Sederhana, Kanton, Thailand, 
Spanyol, Portugis (Portugal), Portugis (Brasil), Perancis, Rusia, Jerman, Turki, Persia. 

Bahasa lain yang tersedia atas permintaan.Kemasan
Dimensi  (mm) :  245 (P) x 90 (L) x 225 (T)
Berat :  0.98 kg 
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