
Cursor Systems 

 Tijdregistratie 
 

 EON 3 

 

 
Strak vormgegeven tijdregistratieterminal met glazen frontpaneel, full colour  

grafisch scherm en capacitief aanraakscherm! 

 
• Geschikt voor bedrijven met maximaal 10.000 werknemers  

• Standaard geleverd met Mifare proximity lezer, optioneel verkrijgbaar met    badgelezer voor 

alle gangbare proximity badges (ook meerdere technologieën      tegelijk mogelijk) 

• Optionele robuuste ingebouwde optische fingerprint lezer met data encryptie 

• Eenvoudige installatie met slechts 1 aansluitkabel 

• Proximity detectie van de gebruiker voor een lager energieverbruik en langere levensduur 

van de componenten 

• Personaliseerbare schermen voor intelligente on– en offline werking 

• Geëncrypteerde  communicatie om gevoelige data te beschermen 

• Ontwikkeld en geproduceerd in België 

Office versie met fingerprint lezer 



 

Voeding 

 

 

 

Front paneel 

 

Model, afmetingen 

 

 

Processor 

 

Geheugen 

 

Display 

 

 

Identificatie werknemer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power over ethernet (PoE IEEE 802.3af), geen 230V nodig 

Optioneel: externe Power injector (PoE IEEE 802.3af) of voeding  6V DC 

Maximum verbruik: 6W 

 

Robust & strak glazen front paneel 

 

Office versie ( 188x105x39mm, IP50) 

Industriële versie (230x125x42mm, IP65 of IP50 met fingerprint lezer) 

 

STM 32bit Cortex M4 

 

8GB Flash geheugen  (optioneel tot 32GB) 

 

3 inch QVGA color TFT (320x240)  

Capacitief touch screen + 4 externe capacitieve touch knoppen 

 

Mifare classic, desfire UID badgelezer 

Optioneel: 125kHz EM4200 reader 

Optioneel: programmeerbare badgelezer die tot 4 verschillende badge technologiën kan lezen (HID, 

Hitag, Mifare, EM4200, etc…) 

Optioneel:  robuste geintegreerde optische fingerprint sensor (resolutie 500dpi) 

   - 1:1000 identificatie tijd < 760ms 

   - Maximum 9500 templates (optioneel 25000) 

   - Fingerprint data encryptie (256-bit AES) 

Hardware 

Industriële versie 



 

Maximum aantal werknemers 

Maximum aantal registraties 

 

Gebruikers interface 

 

 

 

Talen 

 

Functietoetsen 

 

 

 

 

Sloten 

 

Bellen, hoorns 

 

Gepersonaliseerde boodschap 

 

Communicatie & beveiliging 

 

 

 

Firmware upgrade 

 

10.000 (standard fingerprint module is beperkt tot 9500 templates, optioneel 25000) 

100.000 

 

Gebruiksvriendelijk interface 

Personaliseerbare schermen voor intelligente on- en offline werking 

Gebruik van verschillende widgets: selectie box, drukknop, afbeelding, ingave veld, schakelaar, etc… 

 

Engels, Frans, Nederlands & Spaans (andere talen mogelijk op aanvraag) 

 

4 programmeerbare functietoetsen 

Instelbaar icoontje per functietoets 

Het gebruik van personaliseerbare schermen laat toe om het aantal functietoetsen onbeperkt uit te 

breiden. 

 

Activatie sloten via het ingebouwde relais 

 

Activatie externe bel of hoorn via het ingebouwde relais  

 

Stuur een gepersonaliseerde boodschap naar een werknemer 

 

Geëncrypteerde  communicatie om gevoelige date te beschermen: 

- Web interface voor configuratie en instellen parameters (https) 

- TCP/IP socket met TLS voor data uitwisseling met  tijdregistratie applicatie 

 

Upgrade vanop afstand via de web interface 

Firmware 
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Order codes 
 

Eon3MifFingInd 

Eon3MifFingOff 

Eon3MifInd 

Eon3MifOff 
 

Eon3EMFingInd 

Eon3EMFingOff 

Eon3EMInd 

Eon3EMOff 
 

Eon3ProgFingInd 

Eon3ProgFingOff 

Eon3ProgInd 

Eon3ProgOff 
 

Eon3FpInd 

Eon3FpOff 

 

Eon3OptBatt 

 

 

Eon 3 Mifare & fingerprint reader industrial 

Eon 3 Mifare & fingerprint reader office 

Eon 3 Mifare reader industrial 

Eon 3 Mifare reader office 
 

Eon 3 EM4200 125kHz & fingerprint  reader industrial 

Eon 3 EM4200 125kHz & fingerprint  reader office 

Eon 3 EM4200 125kHz reader industrial 

Eon 3 EM4200 125kHz reader office 
 

Eon 3 programmable multi & fingerprint reader industrial 

Eon 3 programmable multi & fingerprint reader office 

Eon 3 programmable multi reader industrial 

Eon 3 programmable multi reader office 
 

Eon 3 Fingerprint reader industrial 

Eon 3 Fingerprint reader office 

 

Eon 3 optional battery 


