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BioStar is de software van Suprema. Deze Windows gebaseerde software bevat functionaliteit voor
tijdregistratie en toegang.
Er zijn twee versies van de software, een gratis en een betaalde versie. Enkele verschillen zijn dat
voor een direct aanwezigheidsoverzicht de betaalde versie noodzakelijk is. Een ander groot verschil is
dat de gratis versie beperkt is tot 20 apparaten (inclusief Secure I/O).
Op de website www.EasySecure.nl vindt u zowel de software, de brochure als de complete
handleiding van BioStar.
Onafhankelijk van de versie kunt u kiezen om het zelf te installeren en in te richten met behulp van de
Engelstalige handleiding of u schakelt de ondersteuning van uw installateur of EasySecure in.
Tijdregistratie (onder andere)
- Automatische afronding van de geklokte tijden
- Reden van niet klokken kunnen ingeven (ziek/vakantie)
- Roosters kunnen definiëren zodat u weet wat overuren zijn
- Alle overzichten kunt u exporteren naar excel/csv/pdf formaat
Toegangscontrole (onder andere)
- Toegangsrechten per deur
- Tijdschema’s mogelijk
- Rechten per groep
- Rechten per individu
Ondersteuning van EasySecure (Biostar Service Pack)
- Installatie / instructie op locatie (1 locatie, meerdere locaties op aanvraag)
- Jaar lang telefonische support
- Jaar lang recht op updates
- Mogelijkheid tot verlengen van support
Prijzen (alle prijzen exclusief btw)
- Betaalde versie BioStar € 750.00
- Biostar Service Pack EasySecure € 1450.00
- Biostar Service Pack EasySecure € 2250.00
- Biostar Service Pack EasySecure € 3000.00

(1 jaar support en updates)
(2 jaar support en updates)
(3 jaar support en updates)

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, gebaseerd op 1 locatie in Nederland en
versie de Biostar 1.X. Voor Biostar 2.0 komt een apart Service Pack in september 2015
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