
ATT – Android Time 
Terminal

Spica ATT (Android Time Terminal) je aplikacija 
za pametne telefone, ki spremeni vsako 
Android napravo z  NFC čitalnikom v terminal 
za registriranje delovnega časa.



S prihodom Android platforme so se pojavile nove zanimive možnosti za beleženje delovnega 
časa. NFC (Near Field Communication) tehnologija je vse bolj prisotna v čitalcih Androidnih 
naprav. To pomeni, da čedalje več naprednih telefonov podpira branje NFC kompatibilnih kar-
tic, kot na primer Mifare Classic. S tem Android napravo od terminala za registriranje delovnega 
časa loči le še primerna aplikacija.

Čeprav aplikacija ATT lahko spremeni vsak androidni pametni telefon, ki podpira NFC teh-
nologijo v terminal za registracijo delovnega časa, mora le ta zagotavljati še: 

• ustrezno robustnost in zanesljivost, primerno profesionalni rabi 

• zlorabe in vdori morajo biti onemogočeni

• podpirati mora upravljanje na daljavo

Vse naštete zahteve zadovoljuje naprava, ki smo jo skrbno izbrali in poimenovali MATT. 



MATT: prenosni terminal za registracijo delovnega časa
 
Managed Android Time Terminal (skrajšano MATT) je kompaktna, prenosna Android naprava z 
vgrajenim NFC čitalnikom, ki bere širok nabor NFC kompatibilnih kartic. MATT ima tovarniško 
naloženo Spica ATT aplikacijo in je še posebej uporaben v dveh situacijah:

• MATT je zelo ekonomična rešitev v primeru večjega števila lokacij,  
kot so trgovine ali pisarne z manjšim številom zaposlenih, 

• MATT je odlična rešitev za začasna ali mobilna delovišča, kot so gradbišča,  
plantaže ali na primer sečnja lesa.

Kot nakazuje njegovo ime je MATT naprava z oddaljenim upravljanjem. Osnovne nastavitve 
(inicialna postavitev, nadgradnje in servisne posodobitve) zagotavlja Špica na oddaljen način 
brezplačno. Vsakodnevno uporabniško upravljanje z napravo nudi programska oprema 
Time&Space.

MATT je zasnovan na specializirani strojni opremi, ki jo razvija in proizvaja podjetje Famoco   
(www.famoco.com).



Tehnične specifikacije:

PROCESOR: MediaTek, 1.2 GHz

OPERACIJSKI SISTEM: Secured Android 4.4

KAMERA: 2 Megapixels

SPOMIN: 4 GB

SDRAM: 512 MB DDR2

NAPAJANJE: Micro USB

DIMENZIJE: 104 x 63 x 13.6 mm

TEŽA: 118 g

ZASLON:
True Colors, 3.5’’ 
Resolution: 320x480 pixels 
Capacitive TouchPanel

Namizna uporaba stojala. Stenska uporaba stojala.
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Dodatki: 
• Standardni polnilec 

• Namizno / Stensko stojalo (opcijsko)  


