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Kan worden gebruikt met onze 
tijdregistratiesystemen
Werken probleemloos met al onze 
tijdregistratiesystemen. Ongeacht 
of u de TM—616 of de TM—838 
SC bezit. 

Draagbaar. 
Compact. 
Past gemakkelijk op uw bureau, 
registreer een werknemer in 
enkele minuten op uw PC. 
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Met de draagbare USB RFID-sensor RF—150 van TimeMoto kunt u een nieuwe 
RFID-badge of een nieuwe keyfob direct op uw PC registreren, in plaats van op uw 
tijdregistratiesysteem. Open gewoon uw TimeMoto PC / PC Plus-software, registreer 
de nieuwe badge en wijs deze toe aan de gewenste werknemer - en dat alles zonder uw 
bureau te verlaten. Binnen enkele minuten kan uw werknemer zijn nieuwe RFID-badge 
of keyfob gebruiken om in- en uit te klokken bij elke tijdregistratie-terminal binnen uw 
netwerk, zelfs op afgelegen locaties.

Activeer. Overal waar het u uitkomt. 

TimeMoto RF—150 USB-sensor voor RFID-badges
Leest 125KHz RFID badges en keyfobs
Activeer RFID badges / keyfobs direct op uw PC
USB aansluitkabel inbegrepen
Neemt weinig plaats in, past op elk bureau
Afmetingen: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm

Combineer het systeem met de TimeMoto Cloud 
(of de TimeMoto PC Plus software)

Bij alle tijdregistratiesystemen kunt u kiezen uit het TimeMoto Cloud 
Plus plan voor 30 dagen of het gebruik van de proefversie van het Plus 
abonnement gedurende 30 dagen. Zo kunt u alle functies uitproberen 
voordat u het abonnement kiest dat het beste aansluit op uw behoeften. 
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RF—150

Leest 125KHz RFID badges en keyfobs
Activeer RFID badges / keyfobs direct op uw PC
USB aansluitkabel inbegrepen
Neemt weinig plaats in, past op elk bureau
Afmetingen: 6,4 x 11,5 x 1,7 cm
Gewicht: 117 gr
PC-vereisten: Windows 7, Windows 8, Windows 10

USB-sensor voor RFID-badges

Alleen compatibel met PC / PC Plus-software, niet geschikt voor TimeMoto Cloud 
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