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Công ty VISTACO xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đến các sản phẩm và dịch vụ của Vistaco. Xin
kính gửi Qúy Khách bảng chào giá chi tiết các thiết bị / dịch vụ như sau:
STT

TÊN HÀNG

1
GIGATA T8
Made in Singapore
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm

2
GIGATA T8A
Made in Singapore
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm

3
GIGATA 879C
Made in Singapore
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy chấm công Vân Tay+thẻ GIGATA T8
Tính năng:
- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
- Quản lý đến 500/1.000 dấu vân tay & Thẻ cảm ứng + Password
- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .
- Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT
- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….
- Kết nối với máy tính qua cổng TCP/IP + USB 8GB
- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
T8 phù hợp cho các công ty vừa & nhỏ, văn phòng cơ quan…

Máy chấm công Vân Tay+thẻ + kiểm soát cửa
GIGATA T8A
Tính năng: Chấm công + Kiểm soát cửa ra vào
- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
- Quản lý đến 500/1.000 dấu vân tay & Thẻ cảm ứng + Password
- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .
- Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT
- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….
- Kết nối với máy tính qua cổng TCP/IP + USB
- Pin lưu điện chính hãng theo máy
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
T8A phù hợp cho các công ty vừa & nhỏ văn phòng cơ quan…

Máy chấm công Vân Tay thế hệ mới GIGATA 879C
Tính năng: Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ
- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
- Quản lý đến 3.000 dấu vân tay + 10,000 thẻ cảm ứng + Password
- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….
- Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB
- Dùng Timer để kết nối trực tiếp với chuông reng báo giờ
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Thiết kế tinh tế & sang trọng.
- Pin lưu điện 7.4V 2000mAh
Ưu điểm: Dùng rất bền & được ưu chuộng
+ Bảo mật cao & có pin trữ điện bên trong máy
+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
+ Có thể gắn thêm tính năng WIFI, thẻ cảm ứng
+ Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp…
được xuất ra file Excel để tính lương…

SL

ĐG(VND)

TT(VND)

1

2,780,000

2,780,000

1

2,950,000

2,950,000

1

4,280,000

4,280,000

4

Granding 5000T-C
Made in Malaysia
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm

5

RONALD JACK 6868
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm
Made in Malaysia

6

RONALD JACK
Q-Clear 6869
Bảo Hành 01 Năm
Made in Malaysia

Máy chấm công vân tay + WIFI Granding 5000T-C
Tính năng:
- Chấm công bằng dấu vân tay + kết nối bằng Wifi
- Quản lý đến 3.000 dấu vân tay & Password.
- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ mới nhất
- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .
- Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính)
- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….
- Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + Wifi
- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca, có 15 kiểu chuông
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
Ưu điểm:
+ Kết hợp sử dụng dấu vân tay + password
+ Kết nối Wifi hoặc cổng mạng, USB
+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
+ Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp…
được xuất ra file Excel để tính lương…

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 6868 : Model cao
cấp
Tính năng:
- Màn hình màu tuyệt đẹp. Bàn phím cảm ứng mới nhất
- Công suất chứa 3000 dấu vân tay + 10.000 thẻ + 3000 Password
- Sử dụng Chip xử lý Intel thế hệ mới của Mỹ cực nhanh
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn mới nhất
- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP
- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện.
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công.

Máy chấm công vân tay RONALD JACK Q-Clear 6869
Tính năng:
- Màn hình màu tuyệt đẹp. Sản phẩm chất lượng cao
- Công suất 3000 dấu vân tay + 10,000 thẻ cảm ứng + Password
- Sử dụng Chip xử lý Intel thế hệ mới của Mỹ cực nhanh
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn mới nhất
- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP
- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện.
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công

1

3,980,000

3,980,000

1

4,480,000

4,480,000

1

3,320,000

3,320,000

7

GRANDING GT100
Made in Malaysia
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm

8

RONALD JACK
4000TID-C

Máy chấm công Vân Tay+thẻ thế hệ mới GRANDING GT100
Tính năng:
- Chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
- Quản lý đến 3.000 dấu vân tay& 10.000 Thẻ cảm ứng + Password
- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ
- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .
- Dung lượng nhớ lưu trữ trong máy 100.000 IN/OUT
- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….
- Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB
- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca, có 15 kiểu chuông
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Thiết kế tinh tế & sang trọng. Nặng 0.7 kg
Ưu điểm:
+ Kết hợp sử dụng dấu vân tay & thẻ cảm ứng
+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
+ Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp…
được xuất ra file Excel để tính lương…

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 4000TID-C
Tính năng:
- Máy chấm công màn hình màu dùng tốt nhất hiện nay
- Công suất chứa 3000 dấu vân tay + 10.000 thẻ + Password
- Sử dụng Chip xử lý Intel thế hệ mới của Mỹ cực nhanh
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn mới nhất
- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP
- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện.
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công.

1

3,720,000

3,720,000

1

3,320,000

3,320,000

1

3,180,000

3,180,000

Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm
Made in Malaysia

9

RONALD JACK
3000TID
Bảo Hành 01 Năm
Made in Malaysia

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 3000TID
Tính năng:
- Máy chấm công màn hình trắng đen dùng bền nhất hiện nay
- Công suất chứa 3000 dấu vân tay + 10.000 thẻ + Password
- Sử dụng Chip xử lý Intel thế hệ mới của Mỹ cực nhanh
- Đầu đọc chống trầy xước, chống mài mòn mới nhất
- Lấy dữ liệu qua Internet thông qua Webserver
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm công
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Password bảo vệ máy, hẹn giờ tắt, mở máy, chuông báo giờ
- Kết nối với máy vi tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP
- Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB thật tiện lợi
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi mất điện.
- Hiển thị tên người sử dụng khi chấm công.

10
MITA 8683
Made in Thailand
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp MITA PRO
Bảo Hành 01 Năm

11
Ronald Jack
TFT 600
Made in Malaysia
Tặng phần mềm Tiếng Việt
chuyên nghiệp
Bảo Hành 01 Năm

12

GIGATA FA-113
+

Pin lưu điện
Made in Singapore
Bảo Hành 01 Năm
Máy khuôn mặt được ưa
chộng nhất

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng MITA 8683: Dung lượng lớn
Tính năng:
- Chấm công bằng dấu vân tay + thẻ cảm ứng
- Quản lý đến 10.000 dấu vân tay & 10.000 Thẻ cảm ứng + Password.
- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ mới nhất
- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .
- Dung lượng nhớ 200.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính)
- Bàn phím : 16 phím số + 8 phím chức năng
- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….
- Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB
- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca, có 15 kiểu chuông
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
Ưu điểm:
+ Kết hợp sử dụng dấu vân tay & thẻ cảm ứng
+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
+ Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp…
được xuất ra file Excel để tính lương…

Máy chấm công vân tay + thẻ cảm ứng Ronald Jack TFT 600: Kiểm soát
cửa ra vào
Tính năng: Pin lưu điện kèm theo máy
- Chấm công bằng dấu vân tay + thẻ cảm ứng + password
- Quản lý đến 10.000 dấu vân tay & 10.000 Thẻ cảm ứng + Password
- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ mới nhất
- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống mài mòn .
- Dung lượng nhớ 200.000 IN/OUT(khi không kết nối máy tính)
- Bàn phím : 16 phím số + 8 phím chức năng
- Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca….
- Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB
- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca, có 15 kiểu chuông
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xãy ra cúp điện.
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
- Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password
Ưu điểm:
+ Kết hợp sử dụng dấu vân tay & thẻ cảm ứng
+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
+ Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng hợp…
được xuất ra file Excel để tính lương…

Máy chấm công Khuôn mặt & Vân tay
GIGATA FA-113
- Chấm công bằng khuôn mặt – và vân tay + pin
- Quản lý đến 1500 khuôn mặt + 2.000 dấu vân tay + bút cảm ứng
- Tích hợp hệ thống kiểm soát cửa ra vào
- Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ
- Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy .
- Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT- Kết nối với máy tính qua cổng RS –
232/485, TCP/IP, USB
- Chuông báo giờ vào, ra, tăng ca
- Hiển thị tên người chấm công lên máy.
- Bút cảm ứng kèm theo máy chuyên nghiệp
- Tốc độ xử lý nhanh <1s/1lần chấm công.
+ Kết hợp sử dụng dấu vân tay & khuôn mặt
+ Bảo mật cao, hiển thị Tiếng Anh & Tiếng Việt
+ Phần mềm quản lý tên nhân viên, số vân tay, giờ công chi tiết & tổng
hợp……được xuất ra file Excel để tính lương……

1

6,580,000

6,580,000

1

7,200,000

7,200,000

1

8,580,000

8,580,000

13
MITA 9000
Bảo Hành 01 Năm
Made in Thailand
Máy chấm công dùng thẻ
bền nhất

14
Thẻ cảm ứng dầy MITA
1.8mm

15
Thẻ cảm ứng mõng MITA
0.8mm

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng MITA 9000 ( Màn hình trắng đen )
- Chấm công nhân viên bằng thẻ cảm ứng .
- Công suất chứa 30.000 thẻ cảm ứng
- Sử dụng CHIP xử lý Intel cực nhanh của Mỹ
- Dung lượng lưu trữ trong máy 50.000 lần chấm thẻ
- Máy chấm công rất nhanh
- Phát ra giọng nói bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt
- Có Password bảo vệ máy, chế độ hẹn giờ tắt máy, stand by
- Kết nối với máy vi tính qua cổng USB, RS 232/485, TCP/IP
- Chuông báo giờ vào, ra, giờ vào, giờ tăng ca….
- Màn hình LCD bền bỉ
- Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu chấm công khi cúp điện.
- Hiển thị tên người sử dụng trên máy khi chấm công.
- Kiểu dáng trang nhã & sang trọng
- Kích thước : 190 x 136 x 36 mm
- Tốc độ xử lý nhanh < 1 giây hoặc/1lần chấm công.
- Đọc thẻ trong khoảng cách từ 2 – 10 cm.

Thẻ trắng, Độ dầy 1.8 mm , có in mã số 18 số ID
- Dễ sử dụng, có thể dán nhiều chất liệu khác lên thẻ
- Kích thước thẻ : 1.8 x 54 x 85.6 mm
- Tần số 125 KHz, độ dầy = 1.8 mm
- Hoạt động trong môi trường : -10 đến 50 độ C
- Thẻ dung cho tất cả các nhãn hiệu Mango,Hitech, Ronald Jack, Mita,
Granding, Silicon, Abrivision, Vigilance, Metron, Pegasus… & các nhãn hiệu
khác từ Malaysia, Singapore, Hàn Quốc…hoạt động ở tuần số 125 KHz

Thẻ Trắng, độ dày 0.8 mm, có in 18 mã số ID
- Dễ sử dụng, có thể dán & in trên máy in thẻ nhựa
- Kích thước thẻ : 0.8 x 54 x 85.6 mm
- Tần số 125 KHz, độ dầy = 0.8 mm
- Hoạt động trong môi trường : -10 đến 50 độ C
- Thẻ dung cho tất cả các nhãn hiệu hiệu Mango, Hitech, Ronald Jack, Mita,
Granding, Silicon, Abrivision, Vigilance, Metron, Pegasus…& các nhãn hiệu
khác từ Malaysia, Singapore, Hàn Quốc… ở tuần số 125 KHz

1

3,480,000

3,480,000

1

8,500

8,500

1

8,500

8,500

Ghi chú: Gía đã bao gồm chi phí lắp đặt phí lắp đặt 250,000vnđ/ thiết bị
Giá có thể thay đổi mà chúng tôi chưa kịp báo đến quí khách . Xin quí khách thông cảm
1. Vistaco cam kết giao hàng mới và chính hãng 100% đúng như báo giá. Nếu quý khách phát hiện hàng không chính hãng hoặc
không đúng như báo giá, Kính mong quý khách từ chối nhận hàng và phản ánh ngay với chúng tôi qua Hotline : 0918 579 802
2. Giao hàng miễn phí tận nơi trong tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh
3. Tất cả hàng hóa được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất, Xin quý khách vui lòng đọc kỹ qui định bảo hành trước khi
mua hàng.
4. Thời gian giao hàng: 1 -2 ngày sau khi ký xác nhận đặt hàng và đặt cọc.
5. Gía trên đã bao gồm thuế Vat 10%
6. Thanh toán 100% giá trị đơn hàng ngay sau khi khách hàng nhận và kiểm tra hàng. Xin quý khách kiểm tra kỹ trước khi xác
nhận để đảm bảo quyền lợi của quý khách.
7. Báo giá có hiệu lực trong vòng 15 ngày tính từ ngày gửi báo giá.
Ngoài ra Vistaco còn cung cấp những mặt hàng sau : Văn Phòng Phẩm - Máy vi tính - Máy in - Mực In - Máy Fax - Tổng Đài
Điện Thoại - Camera - Và Các máy móc dùng cho Văn Phòng khác ( Qúy Khách có thể xem chi tiết tại Website :
www.Vistaco.com.vn)
VISTACO hy vọng Quý Khách tìm được những sản phẩm cần thiết cho thành công của Qúy Khách. Trong trường hợp có bất kỳ thắc
mắc nào liên quan đến sản phẩm, xin quý khách đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi theo số Hotline : 0918 579 802

Chân thành cảm ơn và rất vui được phục vụ!
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

ĐẠI ĐIỆN KINH DOANH

