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QR 7550 har stämpelurets fördelar
De anställda stämplar på papperskort och får tydlig
bekräftelse på att ankomst och hemgång registrerats.
Samtidigt har den anställde möjlighet att direkt på
kortet skriva meddelanden om frånvaro mm till
löneavdelningen.

QR 7550 har även PC-lösningens fördelar
Med ett USB-minne överför Du stämplingarna till
en PC närhelst det passar Dig.

Forstatt bearbetning sker i PC´n med alla fördelar
det innebär i form av uträkningsmöjligheter, lagring,
backup och kanske export till lönesystem.

Excelprogram ingår
I leveransen ingår ett program för överföring av
stämplingarna till Excel. I programmet ingår uträkning
av totalt arbetad tid varje dag. Detta är möjligt att
utvidga med uträkning av övertid och OB,
summeringar mm. Programmet sorterar upp
stämplingarna i datumföljd per anställd och
löneperiod och summerar arbetad tid per dag.
Fortsatta egna beräkningar möjliga.

Mer avancerade program
Alla QR 7550-kunder kommer att erbjudas ett mer
avancerat program för bearbetning av
inrapporterade stämplingar. Detta program beräknas
föreligga i början av år 2009.



Kalender och sommartid t o m 2099
Veckodag, datum, månad, år och skottår beräknas
automatiskt t o m år 2099.

Övergång sommartid/normaltid och omvänt automatiskt
t o m år 2098.

Rätt vid sommar-/vintertid
Om man vill så räknar man med QR 7550 verkligt arbetad tid
även över sommar-/vintertidsskiften.

Sex stämplingar per anställd och dag
Den anställde kan stämpla upp till sex gånger per dag, dvs
ankomst, två raster och hemgång.

Anm. Förekommer tre raster kan PC-programmet göra
avdrag för tredje rasten.

200 anställda per QR 7550
Varje QR 7550 kan samtidigt hantera upp till 200 anställda.

Vid fler än 200 anställda
Olika QR 7550 kan separeras med skilda apparatnummer.
Vid inläsning får PC’n  apparatnumret och kan alltså urskilja
i vilket ur stämplingen skett.

Detta öppnar för möjligheten att i samma PC-program
hantera mer än 200 anställda.

S k cirkulärt minne
QR 7550 har kapacitet att lagra stämplingar för 200 anställda
med sex stämplingar per dag i 63 dagar, dvs över drygt två
löneperioder. Varje ny dag raderar QR 7550 den äldsta
dagens stämplingar. Minnet kan därför aldrig bli fullt.

Överstämplingsskydd
QR 7550 används tillsammans med steckkodade
stämpelkort.

Uret håller ordning på var på kortet föregående stämpling
gjorts och placerar nästa stämpling till höger om
föregående. Detta innebär att överstämpling förhindras.

Vid dygnskifte börjar uret om på ny rad (se även “Stämpling
över dygnsskifte” nedan).

Vid frånvaro eller arbetsfria dagar lämnas blankrad på
kortet. Detta ger utrymme för den anställde att på kortet
lämna meddelanden till lönekontoret.

Stämpling över dygnsskifte
Vid utstämpling efter dygnsskifte finns möjlighet för den
anställde att undvika att ny rad påbörjas på stämpelkortet.
Detta är samtidigt en “flagga” till PC-programmet att
stämplingen skall kopplas samman med en instämpling
föregående dag.

Minuter eller 100-delar
Uret kan ställas för att presentera stämplingarna i minuter
eller 100-dels timme.

Löneperioder
Inställbart för  vecko-, tvåveckors- eller  månadslöneperiod.
Brytpunkt inställbar.

Rastsignal
Uret är programmerbart att ge rastsignal enligt ett valfritt
veckoprogram. För manöver används ett inbyggt
potentialfritt relä. Kapaciteten är 5 A resistiv last.

Anm. Vid rastsignalering är alltid växelspänning att föredra.
Vid likspänning föreligger alltid en risk att manöverreläet
skall “svetsa”, dvs inte kunna användas för manöver.

Backupbatteri inbyggt
QR 7550 har ett inbyggt backup-batteri som håller tiden
igång, bevarar inställningarna och kommer ihåg gjorda
stämplingar.

Vid behov av full funktion under strömavbrott
Uret kan levereras med ett extra batteri. Det är av typ NiMh
och laddning sker automatiskt. Med sådant batteri uppnås
full funktion även under strömavbrott.

Lösenordsskyddat
För att hindra obehöriga ingrepp i uret finns ett skyddslås
samt möjligheten att skydda gjorda inställningar och
insamlade data med ett lösenord. Gjorda stämplingar kan
inte ändras från uret.

Installation
Hänges på 2 skruv 100 mm cc och fästes i underkant med
två skruv. Anslutes 230 VAC med medföljande monterat
sladdställ.

Övriga tekniska specifikationer
Antal samtidigt aktiva kort Högst 200 st
Strömavbrott backupbatteri Totalt max 3 år
Klocka Digital
Strömförsörjning 230 VAC
Mått 172x218x122 mm
Vikt c:a  1 900 g

Best nr och tillbehör
1007 QR 7550 inkl USB-stick och excelprogram
1100 Kortfack för 25 kort
1230 Steckkodade stämpelkort 1-100x2
1420 Extra färgband, kasett en färg
1615 Backupbatteri för full funktion vid strömavbrott

Tekniska data


