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لتثبيت األولي للبرنامج

  فيTCMS V2 يتم تخزين مثبت برنامج
FingerTec Going Green DVD

الذي يأتي مع كل الوحدات الطرفية لجهاز

TCMS V2
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Product Key:
YTR1-4AWE-9899

S/N: 8203602

001010

إدارة الوحدة الطرفية لجهاز
FingerTec مع TCMS V2 لجها 

 المنتج قم بتوصيل الوحدات الطرفية
 الوحدة الطرفية عبر اإلنترنت مع مفتاح

 على ملصق الترخيص. يرجى االتصال
   بالموزع المحلي أو المطبوع

support@fingertec.com

إدارة المستخدم
إضافة، حذف، تعديل وإدارة معلومات المستخدم وسجالت المعامالت

إعدادات حساب الحضور
 يجب فهم قواعد الحضور ومعادالت الحساب للحصول

 عللى تقارير صحيحة عن الحضور
 

عدادات التحكم في الوصول
(FingerTec يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)

وضع قيود على الوصول وضبط غلق الباب لكل المجموعات
والمستخدمين

3

LCD شاشة 

لوحة المفاتيح مستشعرالبصمة

نبذة عن المحطة

TCP/ IPمنفذ
الطاقة منفذ

LEDشاشة عرض

USBمنفذ 

لوحة المفاتيح

سماعة شاشة LEDLCDشاشة عرض سماعة

مكان تعريف البطاقة
(TA100CR فقط)

مستشعرالبصمة

USBمنفذ 
TCP/ IPمنفذ

الطاقة  زر إعادة الضبط ومنفذ USBمنفذ

LEDشاشة عرض
LCD  مستشعرالبصمة شاشة

سماعة
RFID مكان تعريف بطاقة

مفاتيح التصفح

 الضبط
زر إعادة

USB  منفذ

TCP/ IPمنفذ

USB  منفذ

لوحة المفاتيح

USB الضبط ومنفذ 
زر إعادة الطاقة منفذ

الطاقة منفذ

TCP/ IPمنفذ

لوحة المفاتيح

USB  منفذ

 الضبط
زر إعادة

ر إعادة M/OKمكان تعريف البطاقة

FingerTec TCMS V2 الخريطة التوضيحية الخاصة ب

مفتاح المنتج

رقم التسلسل

 ويمكن تحويلها عبر اإلنترنت على كل األجهزة والبرامج الخاصة بدليل المستخدم متوفرة من خالل
FingerTec Going Green DVD http://user.fingertec.com

تنزيل سجالت الحضور والدخول / الخروج من الوحدات الطرفية
  سجالت الدخول / الخروج متوفرة في نماذج استعادة سجالت المعامالت وتقارير الوصول المخزنة في سجالت

للتحكم في الوصول الخاص بجهاز FingerTec الخادم داخل

فحص وتعديل سجالت الحضور
 وتعديل / إدخال / البحث عن السجالت المفقودة

مراجعة السجالت

عرض سجالت (الدخول / الخروج)
(FingerTec يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)

مراجعة سجالت الوصول ورصد حركة العاملين

نشاء تقارير للحضور
إنشاء تقارير مهنية وقابلة للعرض لتحليله

ضع تقارير للتحكم في الوصول
(FingerTec يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)

.وضع تقارير مهنية عن التحكم في الوصول / التأمين

 الدخول / الخروج
 متزامن لسجالت

رصد
 في الوصول لجهاز)

 فقط على نماذج التحكم
 يمكن التطبيق

FingerTec)

 بطريقة متزامنة
 الوحدات الطرفية

 التي تحدث في
رصد المعامالت

 من أجل كشوف الرواتب أو برامج جهة خارجية
تصدير سجالت الحضور

 لجهازFingerTec إلى برنامج جهة خارجية مناسب 
 الحضور التي تم استردادها من الوحدات الطرفية

دمج سجالت

 سجالت الدخول / الخروج من أجل برنامج طرف ثالث
صدير

(FingerTec يمكن التطبيق فقط على نماذج التحكم في الوصول لجهاز)

 الطرفية لجهازFingerTec إلى برنامج جهة خارجية مناسب
دمج سجالت الدخول / الخروج المستردة من الوحدات

مستشعرالبصمة
LCD  شاشة عرض شاشةLED

دلليل البدء السريع
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ضببط التاريخ والوقت

 أضغط (قائمة)، اختر (التاريخ / الوقت) وحدد القيمة 
 أضغط (موافق) لحفظ اإلعدادات، ثم أضغط (خروج) للعودة إلى الشاشة الرئيسية

تسجيل بصمات األصابع

 اضغط (القائمة)، انتقل إلى (إدارة المستخدم) واختر (مستخدم جديد) 
 المفتاح في (هوية المستخدم)، اختر (تسجيل بصمات األصابع) وضع االصبع على الماسح الضوئي

 

ضبط االتصال

TCMS V2 تفعيل الوحدة الطرفية على برنامج

 TCMS V2 نقرة مزدوجة على أيقونة برنامج 
FingerTec]قم بالنقر على (أجهزة) ونقرة مزدوجة على] تثبيت الوحدات الطرفية لجهاز 

  

 
 
 ادخل (تعريف الجهاز) و(IP ادخل) في األعمدة 
 قم بإلغاء تحديد (إيقاف) في عمود االختيار 
 انتظر البرنامج ليتصل بالوحدة الطرفية 
 ادخل مفتاح التفعيل واضغط(موافق) 

 اضغط على (أجهزة) وضغطة مزدوجة على (إدارة الموظف) 
 اضغط على (تنزيل بيانات الموظف)

    

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 



TCMS V2Time Control Management System-V2

 أضغط (موافق) للحفظ ثم اضغط (خروج). اضغط (موافق) مرة أخرى ثم (خروج) مرة أخر
 للعودة إلى الشاشة الرئيسية

اضغط قائمة › االتصال › شبكة › حدد عنوانIP› قناع الشبكة قناع   

الشبكة الفرعية / البوابة › موافق (حفظ) › التأمين › معرف الجهاز 

› ضبط 0 › موافق (حفظ) › خروج للعودة إلى الشاشة الرئيسية › قم بإعادة 
لتشغيل لتطبيق التغيرات

قيمة الضبط االفتراضية:
IP – 192.168.1.201 عنوان

قناع الشبكة الفرعية – 255.255.255.0
البوابة – 192.168.1.1

معرف الجهاز 1-
كلمة المرور 0-

TCMS V2

انقر على (إضافة) إلدخال مفتاح منتج TCMS V2 الخاص بك قم بالرجوع  إلى الجانب 
 DVD المعاكس من

اضغط على أيقونة (تقرير)
اضغط على نوع التقرير (بطاقة وقت إلكترونية)

قم باختيار (نطاق الفترة) الخاصة بالتقرير

اضغط (معاينة)
أضغط (طباعة)

في عمود تعريف المستخدم، اضغط (الجميع)

اضغط على (تطبيق) و (حفظ الموظف)

اضغط على (أجهزة) ونقرة مزدوجة على (تنزيل البيانات من الوحدة الطرفية)
اضغط على (تطبيق) لبدء التحميل

البصمة، تعريف البطاقة، اسم المستخدم + االمتياز + كلمة المرور

قم باختيار الوحدة الطرفية من خالل (النموذج)

ويهدف دليل البدء السريع إلى تزويد المستخدم بتعليمات بسيطة حول كيفية إعداد التاريخ / الوقت

الخاص بالوحدة الطرفية واالتصال وكذلك ألداء البصمة وتسجيل البطاقة والتحقق. لمزيد من

المعلومات حول مواضيع أخرى عن إدارة الوحدات الطرفية، قم بمراجعة دليل المستخدم لألجهزة

المتوفر في الباقة أو عبر اإلنترنت على:

في بيانات مختارة يرجى وضع عالمة على خانات االختيار التالية:
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