INNER 373
O Inner 373 é um controle de ponto recomendado para órgãos do governo e
empresas isentas das obrigações da Portaria 1.510 do MTE.
Segurança no controle de horários para empresas de todos os portes.

Economia
Dispensa o uso
de comprovantes
de papel

Flexibilidade

Diversos modelos para
atender às necessidades
de cada empresa

Central de atendimento: (41) 3051-4645

Praticidade

Operação fácil e intuitiva

www.relovoux.com.br

Opções de identiﬁcação por
biometria, cartão com
código de barras,
proximidade ou as três
soluções no mesmo
equipamento.

A mesma segurança de
um Rep, porém sem a
necessidade de impressão
de comprovantes.

O Inner 373 é um controle de ponto alternativo recomendado para órgãos
do governo e empresas amparadas pela Portaria 373/11 do MTE.

INNER 373
Central de atendimento: (41) 3051-4645
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INNER 373 - Especiﬁcações
Modelos
o
o
o
o
o

Inner 373 - leitor biométrico, código de barras e proximidade
Inner 373 Bio Prox - leitor biométrico e proximidade
Inner 373 Bio Barras - leitor biométrico e código de barras
Inner 373 Barras - leitor código de barras
Inner 373 Prox - leitor proximidade

Leitores disponíveis
o
o
o
o

Leitor de cartão de proximidade 125 KHz
Leitor de proximidade para smart card, padrão Mifare 13,56 MHz.
Leitor de código de barras padrão 2 de 5 intercalado ou 3 de 9
Leitor biométrico

Opções de leitor biométrico
o

o

o

LFD
§
§
§

Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros
Armazenamento de até 10.000 digitais
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário

§
§

Armazenamento de até 3.000 digitais
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário

§
§
§
§
§

Leitor Sagem
Armazenamento de até 10.000 usuários*
Permite o cadastramento de 1 ou 2 digitais por usuário
Proteção contra uso de dedos falsos de silicone, borracha e outros*
*Conforme o modelo de módulo escolhido

LC

LM

Recursos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Opção de uso de senha para marcação de ponto por teclado
Menus de conﬁguração protegidos por senha
Capacidade de cadastro de 10.000 colaboradores
Memória de registro de ponto inviolável com capacidade para 10 milhões de registros
Display colorido de 4,3” com tela sensível ao toque
Porta USB auxiliar para exportação de registros e importação e exportação de cadastros
Servidor web embarcado
Comunicação TCP/IP 10/100Mbps
Comunicação protegida por criptograﬁa
Calendário perpétuo
Conﬁguração do horário de verão

Especiﬁcações técnicas
o
o
o
o
o

Alimentação: entrada 100 a 240 Vac 60Hz
Tensão de operação: 5V/24V
Dimensões: L= 326,7 mm; A= 244 mm; P= 112 mm
Peso: 1,85 Kg
Condições Ambientais:
§
Temperatura de operação: 0°C a 50°C (sem condensação)
§
Temperatura para estocagem: -10°C a 60°C
§
Uso interno

Central de atendimento: (41) 3051-4645
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