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PERSIAN

ثبت صورت
چشمان خود را در در یک خط 

قرار دهید، طوری که در این 
مکان قرار بگیرد  

خط پیشرفت، برای مشخص 
کردن مراحل پیشرفت ثبت 

صورت
خط وضعیت برای مشخص 

کردن کیفیت عکس گرفته شده، 
هر چقدر مقدار بیشتر باشد، 

عکس بهتر است.

نوع تائید
مکان خود را طوری تنظیم کنید 

که صورت در صفحه قرار بگیرد
خط وضعیت برای مشخص 

کردن کیفیت عکس گرفته شده، 
هر چقدر مقدار بیشتر باشد، 

عکس بهتر است

حالت تطبیق تائید شده
سیستم عکس، شناسه، و نام 

کاربر را بعد از تایید مشخصات 
نمایش میدهد. 

مرور کلی بر دستگاه

صفحه را 
لمس کنید 
تا صفحه 

دکمه ها 
مشخص 

شود

Menu دکمٔه

LEDنشانگر

صفحه نمایشگر

بلندگو

بلندگو

دوربین دوقلو

محل خواندن کارت

صفحه را 
لمس کنید تا 

صفحه دکمه ها 
مشخص شود

محل خواندن کارت

دوربین دوقلو

Menu دکمٔه صفحه نمایشگر

چراغ LED و 
دکمٔه زنگ در

چراغ اینفرارد
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راهنمای شروع سريع
راهنمای شروع سريع، به منظور ارائه دستورالعمل 
عملهای ساده برای تنظيمات روز يا تاريخ و ارتباط 

و همچنين انجام ثبت و حفظ اثر انگشت و کارت 
هوشمند و تاييد آنها داخل دستگاه ,در اختيار کاربر 
ٴ  قرار داده شده است.

تنظيم روز و تاريخ

OK را فشار دهيد، روز/تاريخ  را انتخاب   ٴهمکد
کرده، ميزان صحيح را وارد نماييد. 

شما ميتوانيد از بين ٢ فرمت، ٢۴ ساعته يا ١٢ 
ساعته، انتخاب نماييد. 
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.2

دستورالعمل های دستگاه را دنبال کنيد، و محل چشمان 
خود را بر روی مستطيل  سبز رنگ قرار دهيد، تا 

ثبت صورت انجام پذيرد.  
در پايان مراحل ثبت کاربر، نقش کاربر مناسب را 

برای کاربر انتخاب کنيد. سپس ذخيره را انجام دهيد 
کنيد.

IP برای وارد کردن آدرس
Menu > ارتباط >IP/TCP > آدرس IP را وارد کنيد.

Subnet Mask برای وارد کردن
Menu > ارتباط > آدرس Subnet Mask> آدرس 

Subnet Mask را وارد کنيد.
Gateway برای وارد کردن

Menu > ارتباط > Gateway> آدرس Gateway را 
وارد کنيد. 

IP برای وارد کردن آدرس
 IP آدرس < IP  ارتباط > ارتباط > آدرس < Menu

را وارد کنيد.
Subnet Mask برای وارد کردن

 <Subnet Mask ارتباط > ارتباط > آدرس < Menu
آدرس Subnet Mask را وارد کنيد.

Gateway برای وارد کردن
Menu > ارتباط> ارتباط > Gateway> آدرس 

Gateway را وارد کنيد. 

تنظيمات اطالعات
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به راهنمايی سخت افزار کاربر مراجعه فرمائيد. 

Menu فشار دهيد و کاربر را انتخاب کنيد.   ٴهمکد
شناسه کاربر را انتخاب کنيد، و صورت را انتخاب کنيد. 
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ثبت صورت کاربر
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فعال کردن آنالين
شناسه دستگاه را برای 
فعال کردن دستگاه، در 
نرم افزار استفاده کنيد. 
در صورت نياز به کد 
فعال کردن دستگاه به 
صورت آفالين ، لطفا 

به نزديکترين فروشنده 
محلی يا با آدرس

 support@fingertec.com
تماس بگيريد.

نقشه راهنمای نرم افزار

بررسی  کلی  سيستم 
مديريت کاربر

اضافه کردن، پاک کردن، ويرايش، و مديريت اطالعات و ليست تراکنش

تنظيمات کنترل دسترسی  
محدوديت دسترسی  برای باز کردن قفل 

در، برای هر کاربر و يا گروه کاربر را 
انجام دهيد

نصب محاسبات وضعيت تردد (در 
صورت نياز)

قوانين وضعيت تردد و فرمول های 
مصاحبات آن ، به منظور ايجاد گزارش 

صحيح، می  بايست مشخص گردد

مشاهدهٴ وضعيت 
ورود و خروج

مرور کردن ليست 
دسترسی  و مشاهدهٴ 

تردد کاربران

برسی  و ويرايش کردن ليست حضور و غياب
مرور ليست تردد و ويرايش، وارد کردن، و 

برسی  کردن برای ترددهای گمشده  

ايجاد گزارش های حضور و غياب
ايجاد گزارش های حرفه ای و قابل نمايش، به 

منظور تحليل و بررسی 

صادر کردن ليست حضور و غياب برای 
ليست پرداخت حقوق و يا برای نرم 

افزارهای متفرقه 
ادغام ليست حضور غياب به دست آمده از 

دستگاه های FingerTec، به منظور استفاده در 
 هقرفتم ٴهطوبرم یاهرازفا مرن

بررسی ليست 
وضعيت ورود و 

خروج به صورت 
زنده بررسی 

وضعيت تراکنش 
به صورت زنده

ايجاد گزارش 
کنترل دسترسی 
ايجاد گزارش های 
کنترل دسترسی  و 

گزارش های امنيت، 
به صورت حرفه ای 

و قابل نمايش   

دانلود وضعيت تردد و وضعيت ورود/خروج از دستگاه
بازيابی ليست تراکنش و گزارش های دسترسی  ذخيره شده در 

داخل دستگاه به سرور. ليست وضعيت ورود و خروج فقط برای 
 (Access Control Terminals)  دستگاه های کنترل دسترسی

موجود می باشد. 
Software 

download /
User guides

Available online at 
https://product.fingertec

.com/userguide.php
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