
FingerTec Data Processor (FTDP/ Prosesor Data FingerTec) dirancang untuk menghubungkan ter-minal FingerTec ke sistem pihak ketiga.  
FTDP menyimpan data dalam basis data tersentralisasi ke banyak pengguna LAN untuk menggunakan basis data dalam membuat sistem 
independen melalui manajer ODBC. Selain manajer ODBC, para pengguna dapat mengekspor data ke ber-bagai jenis berkas (file) sesuai 
kebutuhan untuk dimasukkan ke sistem pihak ketiga mereka.  FTDP cocok untuk para pengguna FingerTec yang men-cari transmisi data 
dasar dengan terminal, tanpa harus melakukan konfigurasi apa pun pada pengaturan waktu kehadiran dan pencetakan laporan, atau 
singkatnya tanpa perlu menggu-nakan SDK untuk integrasi manapun ke sistem pihak ketiga.

Kesederhanaan Pengelolaan 
Zona Waktu
FTDP mendukung fungsi zona 
waktu yang umum tersedia pada 
hampir semua terminal FingerTec. 
Total tersedia 50 zona waktu yang 
sudah diatur untuk konfigurasi.

Kemudahan Pengelolaan 
Pengguna 
Informasi pengguna, kartu RFID, 
templat sidik jari dan wajah dapat 
diunggah dan diunduh dengan 
mudah dengan menggunakan 
FTDP, dan dapat diekspor menjadi 
berbagai bentuk format misalnya 
txt, Excel, XML atau HTML.

Sentralisasi Semua Terminal 
FingerTec
FTDP dapat menyentralisasikan 
data dari semua model terminal 
FingerTec melalui alamat IP, porta 
COM atau URL.  
 

Gratis untuk Para Pengguna 
FingerTec
FTDP merupakan aplikasi gratis 
yang tersedia untuk semua 
pengguna FingerTec yang tidak 
ingin menggunakan perangkat 
lunak yang tersedia dalam 
kemasan, TCMS V2, tetapi 
mengintegrasikan log transaksi ke 
perangkat lunak mereka sendiri.

Ramah untuk Pengguna 
Rumahan
Untuk para pengguna rumahan dari 
FingerTec H2i dan juga FingerTec 
Keylock 8800, FTDP merupakan 
pilihan yang lebih sederhana namun 
efektif, menyediakan kemudahan 
untuk digunakan di rumah tanpa 
kebutuhan konfigurasi sistem tingkat 
lanjut.

Add-On untuk OFIS
Untuk aplikasi sederhana, FTDP dapat 
digunakan dengan Pemindai OFIS 
atau Mifare Card Writer untuk 
berperan sebagai perangkat lunak 
pengelolaan pengguna.

Kemudahan Pengelolaan 
Pengguna
Unduh log transaksi yang tersimpan 
dalam basis data dan lihat data 
tersebut dengan mudah dengan 
mengurutkannya sesuai dengan ID 
Perangkat, ID Pengguna, Nama 
Pengguna atau tanggal log transaksi. 
Log transaksi dapat juga diekspor ke 
dalam format txt. Excel, XML atau 
HTML.

Pengelolaan Data USB
Dengan sebuah Flashdisk USB, FTDP 
memungkinkan Anda untuk 
membaca dan menulis informasi 
pengguna, kartu RFID, templat sidik 
jari, wajah dan juga log transaksi 
yang dihasilkan dari terminal 
FingerTec. 

Mudah Menjembatani  dengan FTDP
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http://info.fingertec.com/FTDP-1

http://info.fingertec.com/FTDP-2

http://info.fingertec.com/FTDP-3

Catatan Penting:
• Mendukung MS Windows Windows 2000, Windows XP, Windows   Server 2003, Windows Vista (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 

(32/64 bit) dan Windows Server 2008 (64 bit).
• Mendukung Microsoft Access Database atau Microsoft SQL Server. 
• Gunakan Manajer ODBC untuk terhubung dengan Microsoft Access Database untuk mengambil data untuk sistem pihak ketiga. 
• Gratis untuk pelanggan FingerTec.
• Silakan unduh perangkat lunak di sini: http://info.fingertec.com/FDTP-4

FITUR-FITUR UTAMA 

Menawarkan kemudahan setup (persiapan), konfigurasi dan 
pengaturan lanjut untuk banyak terminal.

Menyediakan antar-muka pengelolaan pengguna yang 
ramah pengguna, sederhana dan kuat.

Menyediakan kemungkinan untuk mengunduh, memeriksa, 
mencari dan mengekspor data mentah terminal.

Menawarkan pengelolaan informasi kontrol akses terminal 
pengguna seperti zona waktu dan pengaturan verifikasi tipe.

Menyediakan 50 pengaturan zona waktu yang sudah ditetapkan 
untuk zona waktu pengguna atau konfigurasi pengelompokan 
zona waktu untuk dimutakhirkan ke terminal.

Menyediakan kemungkinan untuk pengguna segera memeriksa 
terminal untuk informasi kontrol akses mereka seperti hak, kata 
sandi, sidik jari, nomor kartu, tipe verifikasi atau pengaturan 
zona waktu.

Untuk mengambil data pengguna, sidik jari atau templat 
wajah dari file data USB yang diekspor dari terminal.

Untuk menghasilkan file data USB dari data pengguna terpilih, 
sidik jari atau templat wajah untuk diunggah ke terminal.

Pengelolaan Terminal Pengelolaan Pengguna

Log transaksi Kontrol Akses Pengguna 

Pengaturan Zona Waktu Informasi Kontrol Akses Pengguna

Membaca Data Pengguna dari File Data USB (flashdisk) Menulis Data Pengguna ke File Data USB (flashdisk)

• DATA USB
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