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Drodzy Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z systemem dostępu i rejestracji dla placówek przedszkolnych
firmy Roger. System Dostępu i Rejestracji JUNIOR to narzędzie wspomagające rozliczanie czasu
pobytu, wyżywienia oraz zajęć dodatkowych dziecka w przedszkolu. Na podstawie historii zdarzeń
odczytanych z rejestratora program dokonuje analizy obecności oraz wyliczenia opłaty za pobyt
dziecka w placówce według zdefiniowanych wcześniej zasad. Rejestracja wejść i wyjść odbywa się
z wykorzystaniem rejestratora wyposażonego w czytnik kart zbliżeniowych.
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Charakterystyka rozwiązania
System dostępu i rejestracji czasu pobytu dzieci stanowi kompletne rozwiązanie dla placówek
przedszkolnych zarówno publicznych jak i niepublicznych. System składa się z części sprzętowej
oraz oprogramowania. Rejestracja przyjścia oraz wyjścia z placówki dokonywana jest przez
opiekuna dziecka poprzez odczyt na rejestratorze PR602LCD-I karty zbliżeniowej w standardzie
EM125kHz. Zarejestrowane zdarzenia przechowywane są w nieulotnej pamięci rejestratora, nie
jest wymagane jego stałe połączenie z komputerem. W celu ułatwienia wprowadzania kart
zbliżeniowych do systemu, do zestawu dołączony jest miniaturowy czytnik kart RUD-2, podłączany
do portu USB komputera. Pełni on jednocześnie rolę sprzętowego klucza licencyjnego. Wszystkie
elementy zestawu przeznaczone są do pracy wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, zgodnie z I klasą
środowiskową (temp. od +5°C do +40°C, wilgotność względna: 10..95%, bez kondensacji).
Aplikacja SDR JUNIOR pracuje na komputerach z systemem MS Windows, wymaga
zainstalowanego Microsoft .Net Framework 2.0. Ze względu na dużą ilość danych prezentowanych
w zakładce obrazującej obecność dziecka w placówce zaleca się używania aplikacji SDR JUNIOR na
komputerze wyposażonym w monitor o przekątnej 22 cale lub większy.
Główne cechy systemu:
•

Bezpośrednia konfiguracja i obsługa rejestratorów PR602LCD z poziomu programu SDR
JUNIOR,

•

Odczyt i przechowywanie w bazie danych zdarzeń zarejestrowanych przez rejestratory,

•

Możliwość ręcznej edycji zdarzeń w programie a także edycja absencji,

•

Prezentacja czasu, daty oraz trybu rejestracji na wyświetlaczu LCD rejestratora,

•

Rejestracja wejść/wyjść za pomocą kart zbliżeniowych standardu EM125kHz (karta
zbliżeniowa może posiadać także inne formy takie jak brelok, opaska na rękę, zegarek),

•

Możliwość przypisania kilku kart do jednego wychowanka (rodzice, opiekunka, dalsza
rodzina),

•

Definiowanie dowolnej liczby płatnych przedziałów czasu w ciągu dnia, zależnie od
wymogów uchwały konkretnej gminy,

•

Dowolność w definiowaniu kalendarzy przebywania np. w sytuacji stosowania obniżonej
stawki opłaty dla drugiego dziecka z tej samej rodziny lub w przypadku dzieci z rodzin
objętych pomocą opieki społecznej,
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•

Definiowanie kalendarzy służących do rozliczania 3 podstawowych składników opłaty za
przedszkole:
◦

czasu przebywania (zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty z dnia 5 sierpnia
2010 r.),

◦

wyżywienia (dowolna liczba posiłków w ciągu dnia),

◦

zajęć dodatkowych nie będących częścią podstawy programowej dla placówek
przedszkolnych (języki obce, gimnastyka itp.),

•

Możliwość realizacji elektronicznej kontroli dostępu do przedszkola dla posiadaczy kart
zbliżeniowych,

•

Rozliczanie opłat za przedszkole w systemie miesięcznym,

•

Możliwość rejestracji i podglądu historii wejść i wyjść pracowników przedszkola,

•

Podręczny czytnik administratora systemu (RUD-2) podłączany do portu USB komputera,

•

Obsługa funkcji kontroli dostępu zwiększająca poziom bezpieczeństwa w placówce;
możliwość podłączenia drugiego czytnika mogącego pełnić funkcje rejestracji czasu pobytu
oraz kontroli dostępu,

•

Automatyczna aktualizacja wersji programu (wymagany dostęp do Internetu),

•

Estetyczny wygląd oraz duża trwałość rejestratora.
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W skład zestawu SDR JUNIOR-SET wchodzą następujące elementy:
•

Licencja na 1 szt. oprogramowania SDR JUNIOR,

•

Kontroler dostępu PR602LCD-I,

•

Zasilacz buforowy PS20 (bez akumulatora),

•

Interfejs komunikacyjny UT-2USB wraz z kablem USB do połączenia z komputerem,

•

Miniaturowy czytnik zbliżeniowy RUD-2,

•

Karty zbliżeniowe 50 szt.,

•

Brelok zbliżeniowy 1 szt.,

•

Instrukcje obsługi.
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Oferta cenowa składników systemu SDR JUNIOR
Tabela zawiera ceny netto w złotych
Produkt

Opis

Cena

Oprogramowanie
SDR JUNIOR

Licencja oraz sprzętowy klucz licencyjny (czytnik
RUD-2) dla Systemu Dostępu i Rejestracji JUNIOR.

1050,00

SDR JUNIOR-SET

SDR JUNIOR-SET składa się z oprogramowania SDR
JUNIOR oraz zestawu zawierającego komplet
urządzeń do zbudowania autonomicznego systemu
rejestracji SDR JUNIOR. W jego skład wchodzi:
kontroler dostępu PR602LCD, czytnik RUD-2 będący
sprzętowym kluczem licencyjnym, zasilacz prądu
stałego PS20, interfejs komunikacyjny UT-2USB, kabel
USB do komputera, 50 kart zbliżeniowych EMC-1
z kolorowym nadrukiem umożliwiającym samodzielną
personalizację kart, brelok EMKF-1.

2100,00

SDR JUNIOR-50C

Pakiet 50 kart z kolorowym nadrukiem SDR JUNIOR,
umożliwiającym samodzielną personalizację.

160,00

Powyższa tabela nie zawiera cen: montażu urządzeń, przygotowania okablowania wymaganego
przez system SDR JUNIOR, konfiguracji systemu, ewentualnego szkolenia, ewentualnych zmian
w konfiguracji zestawu komputerowego do obsługi systemu SDR JUNIOR (np. zakup nowego
monitora, zmian konfiguracji komputera lub jego wymiana) itp.

Wdrożenie
Pełen kosztorys przygotowania systemu do pracy zależny jest od specyfiki danej placówki
przedszkolnej i może zostać przygotowany przez nas na Państwa życzenie i w porozumieniu
z Państwem. Przeprowadzamy kompleksową analizę potrzeb i pomagamy wybrać najlepsze dla
Państwa rozwiązanie. Świadczymy również profesjonalny serwis po wdrożeniu.
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Dane kontaktowe
Prosimy o kontakt w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z treścią niniejszej oferty:
Treeffect sp.j.
biuro@treeffect.com
www.treeffect.com
tel.:

+48600804837
+48600804841

Siedziba firmy
Gdów, ul. Dworska 1028
32-420 Gdów k/Krakowa
Oddział
Długołęka, ul. Zachodnia 23
55-095 Mirków k/Wrocławia
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