
Control de Presència 

Lector biomètric autònom d'accessos i 

presència Anviz. Identificació per targeta 

EM, empremta dactilar, contrasenya i/o 

combinacions. Teclat tàctil i pantalla 

OLED. 3000 empremtes/targetes, 50.000 

registres. 8 modes de control de 

presència. 

Hem buscat la solució tècnica més 

adient pel nostre sector. 

 

IP54 Alt grau de protecció per 

botigues o obradors 

POE (Power over ethernet), no precisa 

d’alimentació 

Software CrossChex inclós 

Com funciona la instal·lació? 

 

Primer cal fer la comanda (Adjuntem document de comanda) 

Rebreu la corresponent factura pro-forma 

Ara cal fer el pagament de la pro-forma 

El nostre instal·lador vindrà a fer el muntatge bàsic des 

del router a l’aparell de control. 

Un cop feta la instal·lació vindrà un segon tècnic a fer-

vos la posta en marxa (Alta d’usuaris) i formació del 

software amb l’entrega del manual d’usuari i la resta de 

documentació (factura de compra). 

 

*Per les instal·lacions especials, farem pressupost a mida. 

Clients amb més d’una botiga farem pressupost a mida. 

 

 



Preu de venda 

 

Preu per botiga. Clients amb més d’una botiga farem pressupost. 

Els descomptes són acumulables entre sí. 

Aquests preus no inclouen IVA 

Forma de pagament única: transferència abans instal·lació 

El desplaçament no està inclòs. 

Document de comanda 

 

NIF: 

Nom Empresa: 

Persona de contacte: 

Telèfon de contacte: 

E-mail: 

Adreça de instal·lació: 

Codi Postal: 

Població: 

 

Sóc Agremiat: 

Sóc client Totpes: 

Control de presència 

Preu venda 645 euros* 

Agremiats - 5% descompte 

Totpes - 5% descompte 

OS SISTEMES I COMUNICACIONS S.L. és el Responsable del Tractament de les dades personals 
proporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat 
amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), amb la finalitat de mantenir una relació comercial i conservar-les durant no més 
temps del necessari per mantenir la fi del tractament. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per 
obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió 
de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a OS SISTEMES I 
COMUNICACIONS S.L. en Esquadres, 12-14 Local - 08901 L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).  
Email: info@ossistemes.com i el de reclamació a www.aepd.es. 
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