
En manuell registrering kan utföras av personalen i terminalen
för att ersätta en missad registrering. Under "Registreringar" i 
datorprogrammet kommer det framgå att registreringen är tillagd
i efterhand och när det gjordes. En registrering kan läggas till 
manuellt i perioden ifrån föregående registrering till aktuell tid. 
Funktionen kan aktiveras / inaktiveras. 

Identifiering kan ske med taggar, magnetkort eller anställnings-
nummer via touch skärmen i terminalen. Funktionen med anst.nr 
kan aktiveras / inaktiveras. 

Nyheter i fokus:

-  Touch display

-  Hanterar taggar, anställningsnummer och magnetkort

-  Missad registrering kan läggas till av anställd ifrån terminal

-  Avancerade periodrapporter med frånvaro, övertid & saldo kan
   visas direkt i terminalen (se nästa sida) 

- Terminal kan påminna om att ange orsak till frånvaro eller 
   övertid om det finns ospecificerad tid sedan föregående 
   registrering (se nästa sida)

- Terminalen har både inbyggd bluetooth och nätverksanslutning 

Touch display
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En ny terminal finns nu tillgänglig till Exakt Tid systemet. Detta dokument beskriver kortfattat nyheterna 
i den nya terminalen. Befintliga Exakt Tid system är kompatibla med den nya terminalen. Det är 
därmed möjligt att byta ut befintlig terminal(er) i ett Exakt Tid system till den nya modellen.  



Terminalen kan påminna om att ange orsak till frånvaro eller övertid om det finns ospecificerad tid sedan föregående 
registrering. Detta kräver att Exakt Tid är installerat som ett fleranvändarsystem och att terminalen har kontakt 
med Exakt Tid server. Funktionen kan aktiveras / inaktiveras.

Terminalen kan visa avancerade periodrapporter med frånvaro, övertid & saldo. De här rapporterna kräver att Exakt 
Tid är installerat som ett fleranvändarsystem och att terminalen har kontakt med Exakt Tid server. Funktionen att visa
denna typ av rapporter kan aktiveras / inaktiveras. Även enklare historik med In/Ut registreringar och närvaro per dag / 
vecka kan visas. 
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