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R2czytnik wykona zdjęcie 
pracownika 

 
 
 
Firma RESET2, producent oprogramowania 
wspomagającego zarządzenie przedsiębiorstwem, 
poinformowała  o rozszerzeniu możliwości programu 
R2czytnik, współpracującego z programami 
R2płatnikPRO i R2płatnikSBO, przeznaczonego do 
obsługi czytników RCP. Nowa wersja, w parze z 
urządzeniem, wyposażonym w kamerę, oferuje 
możliwość wykonania fotografii pracownika w 
momencie autoryzacji. 
 
Wdrożona funkcjonalność jest odpowiedzią na potrzeby 
przedsiębiorstw w zakresie skutecznej identyfikacji 
pracowników oraz efektywnego rejestrowania czasu pracy. 
Wszystkie zdarzenia są opatrzone stosownymi zdjęciami, 
które, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, mogą 
posłużyć za jednoznaczny i bezsporny dowód. Także w 
przypadku uzyskania nieautoryzowanego dostępu. 
 
Niedrogim czytnikiem RCP, zapewniającym kluczowe funkcje, 
a przy tym posiadającym kamerę jest model S880. 
Umożliwia on rejestrowanie czasu pracy przy użyciu karty 
identyfikacyjnej lub po wpisaniu kodu PIN. Można go nabyć 
już za 1599 PLN brutto. Alternatywnie, w ofercie RESET2, 
dostępny jest też model iClock680, który dodatkowo oferuje 
czytnik linii papilarnych. Jego cena to 2422 PLN brutto dla 
kart Unique lub 2522 PLN brutto dla kart Mifare.  
 
Czytniki RCP dostępne są w tzw. specjalnej ofercie firmy 
RESET2. Pozwalają na automatyzację rejestracji wejścia i 
wyjścia pracowników. Zebrane w ten sposób dane (np. 
wejście i wyjście służbowe czy wejście i wyjście prywatne) są 
natychmiast widoczne w programach R2płatnikPRO lub 
R2płatnikSBO, w miesięcznych kartach pracy. W przypadku 
nabycia czytnika RCP bezpośrednio w RESET2, program 
R2czytnik oraz jego integracja są darmowe. 
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O firmie RESET2 Sp. z o.o. 
 
RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i 
kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez 
RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się 
tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, 
wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to 
połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą. 
 
W ofercie firmy znajdują się 3 linie produktowe: STANDARD, 
PRO i SBO. 
 
Seria STANDARD to pakiet gotowych, elastycznych rozwiązań 
w dobrej cenie. Linię produktową stanowią: system kadrowo-
płacowy - R2płatnik, programy księgowe - R2fk i R2księga, 
system obsługi sprzedaży i magazynu - R2faktury oraz 
program oferujący wsparcie dla zarządzania i obsługi 
środków trwałych - R2środki.  
 
Produkty serii PRO i SBO  są przeznaczone dla dużych 
przedsiębiorstw i bardziej wymagających klientów. 
 
Więcej informacji na temat firmy RESET2 Sp. z o.o. i 
oferowanych produktów można znaleźć pod adresem: 
www.reset2.pl  
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