
Prikklokken
Amano is de enige verdeler die zowel traditionele als 
digitale tijdsrecorders aanbiedt bovenop haar Astrow 
tijdsregistratiesoftware. Om de behoeften van zowat elke 
onderneming te kunnen dekken bieden we verschillende 
types aan met elk hun eigen mogelijkheden en add-ons. 
Ontdek het volledige gamma Amano prikklokken:

MX 300 
Rekenende prikklok met  
digitale klok 
Met de MRX 300 kunt u werkuren 
berekenen voor regelmatige 
werknemers en uurloners (max. 
50). Eenvoudige programmering 
met programmeerkaarten, 
controle op ongeautoriseerde 
tijdsveranderingen, maximum 
4 klokkingen/persoon/dag en 
automatische selectie van de 
juiste afdrukzone mogelijk.

EX 3500N 
Volledig elektronische prikklok 
met goed leesbare analoge 
klok, batterij-noodvoeding en 
belsignaal
De EX 3500N maakt gebruik 
van tweekleurenafdruk in 
kolommen met automatische 
kolomverschuiving en vrij 
programmeerbare weekpro-
gramma’s.   

BX 6000 
Volledig elektronische prikklok 
met goed leesbare analoge klok 
en batterij-noodvoeding 
De BX 6000 maakt gebruik 
van afdruk in kolommen 
en is volledig automatisch. 
Ideaal voor wekelijkse, twee-
wekelijkse, halfmaandelijkse of 
maandelijkse betaal-periode.
Optioneel met tweekleurendruk, 
belsignaal en automatische 
kolomverschuiving.

BX 1600 
Volledig elektronische prikklok 
met digitale klok 
De BX 1600 maakt gebruik 
van afdruk in kolommen met 
automatische kolomverschuiving, 
markeert afwijkende afdrukken en 
controleert op ongeautoriseerde 
tijdsveranderingen. Ideaal voor 
wekelijkse, twee-wekelijkse, 
half-maandelijkse of maandelijkse 
betaalperiode. 

BX 1500 
Volledig elektronische prikklok 
met goed leesbare analoge klok 
De BX 1500 maakt gebruik van 
afdruk in kolommen en is ideaal 
voor wekelijkse, tweewekelijkse, 
half-maandelijkse of 
maandelijkse betaalperiode. 
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ASTROW, TIJDREGISTRATIE 
Eenvoudig en betrouwbaar de tijd-gerelateerde informatie van werknemers verwerken en beheren? 

 
Astrow, het flexibele en uitgebreide tijdregistratie platform kan met simpele boekingen automatische berekeningen 

genereren en alle informatie in verband met prestaties, overuren, verlofdagen, enz. overzichtelijk weergeven.  
Het is een tijdregistratie platform met een gebruiksvriendelijke interface. De dashboards zijn personaliseerbaar en 

duidelijke rapporteren kunnen gegenereerd worden door middel van één enkele muisklik.
Om het maximum uit dit tijdregistratie platform te halen kan u het uitbreiden met verschillende modules  

die allemaal op een ‘pay-as-you-go’ basis beschikbaar zijn. 

MOBIEL, NET ALS UW WERKNEMERS
Alle voornaamste Astrow functionaliteiten zijn ook beschikbaar als mobiele app (optioneel) 

(zowel voor Android als iOS). Dat maakt onze tijdregistratie oplossingen net zo mobiel is als uw werknemers.
Voor meer info, kijk op www.amano.eu

KARAKTERISTIEKEN

MX 300 EX 3500N BX 6000 BX 1600 BX 1500

Automatische berekening     

Geïntegreerde tijdskaart     

Print in 2 kleuren     

Automatische kolomverschuiving     

Print x kolommen 6 6 6 6 6

Tijdsweergave hh:mm alle alle alle alle

Relais voor belsignaal     

Vrij in te stellen weekprogramma’s     

Automatische omschakeling  
winter- / zomeruur     

Klok digitaal analoog digitaal en 
analoog digitaal analoog

Stiptheid van de klok ± 3sec/week ± 3sec/week ± 3sec/week ± 3sec/week ± 3sec/week
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Tijd– en datumstempels
Amano is de enige verdeler die zowel traditionele als 
digitale tijdsrecorders aanbiedt bovenop haar Astrow 
tijdsregistratiesoftware. Om de behoeften van zowat 
elke onderneming te kunnen dekken bieden we ver-
schillende types aan met elk hun eigen mogelijkheden en 
add-ons.  
Ontdek het volledige gamma Amano  
tijd- en datumstempels:

PIX 200 
Elektronische prikklok, tijd- en datumstempel en 
nummerstempel met kwartsklok
Met de PIX 200 kunt u het afdrukformaat vrij pro-
grammeren, heeft u de keuze uit 31 vooraf in-
gestelde afdrukstijlen en 13 voorgeprogrammeerde 
boodschappen of kunt u gepersonaliseerde bood-
schappen afdrukken. Eveneens uitgerust met 
nummerstempel tot 8 cijfers en optionele 
atoomklokfunctie.

NS 5100 
Robuuste elektronische tijd- en datumstempel
Met de NS 5100 kunt u de tijd in uren en minuten en 
de datum afdrukken waarbij u de keuze heeft uit 90
verschillende afdrukformaten. Eveneens uitgerust 
met nummerstempel tot 8 cijfers en afdruk van 
alfanumerieke karakters mogelijk.

KARAKTERISTIEKEN NS 5100 PIX 200

Aantal voorgeprogrammeerde printstijlen 91 31

Aantal templates voor commentaren 13 13

Vrij te definiëren commentaren  

Aanpasbare print position stopper  

Back-up batterij optie optie

Radiogestuurde klok  optie

Synchronisatie a.d.h.v. internetklok  optie

Muurbevestiging  

Aantal geprinte regels 2, vrij te 
selecteren

3, autom. 
cyclus

Automatische omschakeling winter- / zomeruur  




