
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ■ TiSM Mobile is een handheld computer voor het stand-alone mobiel valideren van  
 mifare contactloze identificatie dragers zoals ISO kaarten of tag’s. 
    ■ TiSM Mobile functioneert op basis van het Windows CE platform. 
   ■ TiSM Mobile wordt geleverd inclusief geïntegreerde mifare proximity reader 
   ■ TiSM Mobile wordt beheerd met behulp van de TiSM PC software module “MOB” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiSM Mobile is een handheld computer voorzien van 

de software applicate TiSM PC “Mobile” voor het 

stand-alone mobiel valideren van contactloze mifare

proximity dragers.  

  

Als hardware platform wordt gebruik gemaakt van het 

PSION WORKABOUT platform inclusief WINDOWS CE. 

Dit platform biedt alle voorzieningen om 

probleemloos te integreren binnen het TiSM PC 

Security Management Systeem. 

 

STAND-ALONE 

Zodra de terminal is gesynchroniseerd met de TiSM PC 

database is de terminal in staat om mifare

identificatie dragers mobiel te valideren.  

Na het starten van de applicatie zal TiSM Mobile

wachten totdat een pas of tag is aangeboden bij de 

geïntegreerde proximity reader. Als de pas of tag 

herkend wordt met de juiste toegangsautorisatie zal 

visueel via het scherm en eventueel akoestisch

meegedeeld worden of de betreffende pas of tag 

toegang heeft of niet. 

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE  

TISM Mobile biedt de gebruikers de mogelijkheid 

om  

de aanwezigheid van een medewerker te verifiëren . 

De aanwezigheidstatus wordt bepaald op basis van 

de laatst beschikbare informatie. Indien TiSM Mobile 

is gesynchroniseerd met het TiSM PC Security 

Management Systeem zal ook de aanwezigheids-

informatie van het complete TiSM systeem mee 

worden genomen indien dit van belang is. 

 

IN- EN UITBOEKEN 

Door het instellen van een de geïntegreerde reader 

als IN- of UITBOEK reader kan op eenvoudige wijze 

worden ingesteld of de betreffende aangeboden pas 

zal worden verwerkt als “IN “ geboekt of als “UIT “ 

geboekt. 

 

HISTORIE 

Naast de aanwezigheidsinformatie kan ook de 

geschiedenis van de betreffende pas worden  

geanalyseerd. Wanneer is welke pas aangeboden?  

TISM MOBILE 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 TiSM Mobile  
   
Voedingsspanning 230VAC  
Stroomverbruik 50-140mA  
Batterij capaciteit 4400mAH  
Gebruiksduur batterij Afhankelijk van gebruik 8-12 uur  
RF-ID reader ISO14443A & ISO14443B  
Materiaal RVS met Polycarbonaat  
Interface  USB 1.1  
LCD display Via 3,7” color VGA 480x640 Touch LCD scherm  
Afmetingen  280mmx180mmx160mm  
Configuratie software TiSM PC 10, 25, 100 & PRO & Software module “MOB”  
Operating systeem Windows CE 5.0  
Temperatuurbereik -10..50°C  

SIGNALERINGEN 

Indien een pas of tag toegang heeft zal TiSM Mobile dit 

tonen door een groen scherm inclusief foto van de 

betreffende medewerker.  Indien de toegang wordt 

geweigerd zal de terminal dit tonen met een rood 

scherm en bijbehorende foto. 

 

 

 

ACCESSOIRES  

TiS Mobile wordt geleverd met diverse accesoires zoals een 

dockingstation, een 230VD-AC adapter, een USB-IP 

converter, een nylon draagtasje, een nylon draagband, een 

SD-kaart en een set extra batterijen 

 

 

 

 

Mechanische kenmerken : 


