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CENÍK  

Docházkové hodiny / El. razítka

Docházkový systém TimeBOX na PC

- příslušenství docházkového systému TimeBOX

Karta (min.10ks) Bezkontaktní indukční karta - Proximity - cena za 1 ks 70 Kč

Přívěsek (min.10ks) Bezkontaktní indukční přívěsek - Proximity - cena za 1 ks 90 Kč

Držák karet 

Docházkový systém  ACS line dle individuální nabídky na: http://www.acsline.cz/cs/cenik

Docházkové hodiny  
páska jednobarevná, automatická volba ze 6 sloupců na kartě,

at100a docházkové hodiny s ručičkovým ukazatelem času
at100d docházkové hodiny s LCD ukazatelem času
Z120 Docházkové hodiny s digitálním ukazatelem času

- příslušenství docházkových hodin

držák karet at plastový držák 10 ks karet 550 Kč
docházková karta at100 ( 250 ks) docházková karta měsíční , identifikace strany karty 550 Kč

karta s čárovým kódem a číslováním 1 - 100 550 Kč

docházková karta M pro Z120 (200Ks) Jednostranné karty  550 Kč

náhradní barvící páska pro hodiny Z120 550 Kč
náhradní barvící páska pro hodiny at100 640 Kč
náhradní barvící páska pro hodiny at700 640 Kč

at900 elektronické razítko / dílenské hodiny
- příslušenství el. razítka at900
náhradní barvící páska pro razítko at900 640 Kč

Docházkové hodiny     Amano
BX 1500 páska jednobarevná, ruční volba ze 6 sloupců na kartě

analogový ukazatel času 
BX 1600 páska jednobarevná, automatická volba ze 6 sloupců na kartě

digitální ukazatel času 
EX 3500N páska dvoubarevná, automatická volba ze 6 sloupců na kartě

analogový ukazatel času, spínací výstup
karta EX                       Bílá   250ks 690 Kč
karta EX                       Žlutá 250ks 965 Kč
páska  BX 1500,1600 černá 390 Kč
páska  BX 3500 černá 450 Kč
páska  BX 3500 černá / červená 550 Kč
páska  BX 3500 černá s delší životností 750 Kč
kovová nástěnná lístkovnice pro 25 karet 900 Kč

doprava 120 Kč
50 Kč

ceny      
bez DPH

TimeBOX - bezkont.karty SW, terminál, USB paměť, RS 232 kabel, adaptér, 25 
karet

13 990 Kč

TimeBOX - bezkont. přívěsky SW, terminál, USB paměť, RS 232 kabel, adaptér, 25 
přívěs.

14 490 Kč

Dvojice držáků, celkem pro 48 ks karet - upevnění na 
zeď

1 990 Kč

7 850 Kč
7 850 Kč
6 250 Kč

docházková karta at700 ( 100 ks)

barvící páska Z120
barvící páska at100
barvící páska at700

Elektronické razítko    aktive time 
9 750 Kč

barvící páska at900

9 950 Kč

10 450 Kč

13 500 Kč

dobírka     do 1000Kč -30 Kč; do 5000 - 40Kč;                                                  do 20000Kč - 


	docházka a razítka

