
UT one to prosty w obsłudze rejestrator czasu pracy typu 
plug & play (podłącz i używaj). 
Urządzenie wyposażone jest w szerokokątną kamerę oraz 
ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem. Uruchomienie 
rejestratora nie wymaga żadnych skomplikowanych 
czynności. Wystarczy jedynie skonfigurowanie dostępu do 
UniSystemu, podłączenie Wi-Fi i  oraz podpięcie zasilania.
Rejestrator może być postawiony na biurku np. w recepcji 
lub zamontowany na ścianie.

Wybierz intuicyjne urządzenie UT one i rejestruj pracę 
swojego zespołu. Skorzystaj z zalet elektronicznego systemu 
RCP do zwiększenia wydajności Twojej firmy.



Rejestrator UT one

ŁATWA INSTALACJA I KONFIGURACJA
Rejestrator UT one jest urządzeniem typu plug & play (podłącz i używaj). Został stworzony z myślą  
o firmach, które potrzebują urządzenia prostego i szybkiego w instalacji, bez konieczności ingerowania  
w ściany budynku i podłączania koniecznej infrastruktury. Do uruchomienia urządzenia wystarczy jedynie  
skonfigurowanie dostępu do UniSystemu, podłączenie Wi-Fi i  oraz podpięcie zasilania.

KOMPAKTOWY DESIGN
Rejestrator UT one jest urządzeniem stworzony na miarę obecnych potrzeb. Jego kompaktowe wymiary sprawiają,  
że sprawdzi się w każdej przestrzeni biurowej nawet na biurku w recepcji. Istnieje również możliwość montażu rejestratora 
na ścianie (opcja).

INTUICYJNY EKRAN DOTYKOWY
Rejestrator UT one został wyposażony w ekran dotykowy LCD o rozdzielczości 800x480 pikseli z sześcioma dużymi  
i kolorowymi ikonkami funkcyjnymi (wejście do pracy/wyjście z pracy, wejście służbowe/wyjście służbowe, początek 
przerwy/koniec przerwy). Wybór funkcji rejestratora odbywa się poprzez dotknięcie jednej z ikon. Na ekranie głównym 
rejestratora wyświetlana jest również aktualna godzina i data. Urządzenie wykonuje automatyczną zmianę czasu na  
letni/zimowy.

TECHNOLOGIA ZBLIŻENIOWA RFID
Rejestrator UT one jest urządzeniem mikroprocesorowym z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych MIFARE.  
Po wybraniu trybu na ekranie następuje uwierzytelnienie rejestracji poprzez przyłożenie karty użytkownika do rejestratora. 
Rejestrator UT one współpracuje z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym identyfikatorów Mifare® Plus, Unique lub HID.

KAMERA
Rejestrator wyposażony jest w aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 MPx i kącie widzenia 160 stopni.  
Po wybraniu trybu rejestracji oraz przyłożeniu identyfikatora, rejestrator wykonuje zdjęcie, które następnie zostaje wysłane 
do serwera wraz z danymi dotyczącymi rejestracji.

EKSPORT DANYCH DO UNIKD/UNIRCP
Urządzenia w bardzo łatwy sposób integrują się oprogramowaniem UniKD/UniRCP. Rejestracje są automatycznie 
przesyłane do UniSystemu, umożliwiając sprawne zarządzanie ewidencją czasu pracy. Rejestracje zostają zapisane  
w bazie danych, do której dostęp jest możliwy za pomocą aplikacji UniKD - moduł „Rejestracje”.  Zdjęcie dołączone do 
rejestracji jest dostępne do wglądu poprzez wybór przycisku „Zdjęcia” w sekcji „Informacje o rejestracji” .

INTEGRACJE
Oprogramowanie UniKD/UniRCP do którego trafiają rejestracje z UT one posiada gotowe interfejsy do integracji  
z popularnymi programami kadrowo - płacowymi tj. SAP, Comarch Optima, TETA, Enova, Symfonia i wiele innych.

NIEZAWODNOŚĆ REJESTRATORÓW UNICARD
30 lat doświadczenia pozwoliło nam opracować urządzenia niezawodne, bazujące na wysokiej jakości komponentach 
elektronicznych.



Rejestrator UT one

Dane techniczne

Napięcie zasilania 5V DC

Maksymalny pobór prądu 2A przy 5V DC

Pamięć wewnętrzna RAM/FLASH 4GB / 8GB

Ilość zdarzeń w pamięci 1 000 000 zdarzeń

Komunikacja Wi-Fi 2,4 GHz, Wi-Fi 5 GHz

Pomiar czasu Zegar synchronizowany z serwerem czasu NTP

Wyświetlacz
LCD IPS 5”, dotykowy, pojemnościowy,
rozdzielczość 800x480 px

Kamera Rozdzielczość 8 MPx, kąt widzenia 160 stopni

Obudowa ABS

Kolor obudowy Czarny

Montaż
UT one jest rejestratorem nabiurkowym. Istnieje również możliwość montażu 
rejestratora na ścianie (opcja). 
Uchwyt do montażu jest dostarczany razem z rejestratorem.

Waga ~0,9 kg

Wymiary 215x150x56 mm

Temperatura pracy Od -10 °C do +55 °C

Temperatura przechowywania Od -20 °C do +70 °C

Wilgotność względna otoczenia Poniżej 80% (bez kondensacji)

SZCZEGÓŁOWE WYMIARY: 
 
A - 215 mm
B - 150 mm
C - 53 mm
a1 - 195 mm
a2 - 196,9 mm
b1 - 134 mm
b2 - 135,1 mm
c3 - 28,7 mm

°



UNICARD SA od trzydziestu lat jest liderem na rynku  

rozwiązań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu 

pracy,  systemów identyfikacji  osób, zabezpieczeń i integracji   

z automatyką budynkową.

SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń 
rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione 
osoby. Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje 
swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. 
Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest 
gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich 
zatrudnionych osób. 

Systemy Rejestracji Czasu Pracy firmy UNICARD SA mogą 
składać się z wielu punktów rejestracji, umieszczonych  
w różnych miejscach, zawierać dodatkowe urządzenia 
oraz współpracować  z innymi systemami.

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU RCP TO:

∙ Rejestrator czasu pracy 
∙ Karty zbliżeniowe 
∙ Oprogramowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń 
 z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły  
karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują 
uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach 
lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli 
dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co 
ma szczególne znaczenie  w przypadku jej zgubienia lub 
kradzieży. 
Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, 
co pozwala na dostosowanie działania systemu do 
struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji 
pełnionych przez pracowników.

 
PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU KD:

∙ Czytnik kontroli dostępu
∙ Sterownik
∙ Elektrozamek
∙ Kontaktron
∙ Karty zbliżeniowe
∙ Oprogramowanie

www.unicard.pl


