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Stasiun Pendaftaran Mifare
Dengan sebuah Alat Penulis Kartu 
MIFARE, buatlah sebuah stasiun 
pendaftaran Mifare yang sempurna 
untuk perkantoran dengan 
menggunakan perangkat Mifare 
FingerTec. Juga, gunakan 
InfoManager untuk menghapus, 
mengedit dan memecahkan 
masalah Kartu Mifare.

Pengelolaan Pengguna 
InfoManager merupakan peranti 
lunak aplikasi sederhana untuk 
berbagai organisasi dalam mengelola 
informasi data pengguna dan 
templat sidik jari pengguna.

Ramah Pengguna
InfoManager sederhana dan tidak 
berbelit-belit. Dengan hanya 
fitur-fitur utama dasar untuk Anda 
gunakan, programnya mudah untuk 
dipahami dan dinavigasikan.

Integrasi yang Mulus 
InfoManager dirancang untuk 
berintegrasi dengan mulus dengan 
pemindai OFIS-X dan OFIS-Y 
FingerTec, dan juga Alat Penulis 
Kartu Mifare FingerTec. 

Sebuah Solusi Tanpa Biaya! 
InfoManager FingerTec gratis dan 
dapat diperoleh secara daring 
(online) pada halaman sumber daya 
kami, dan juga dikemas dengan 
setiap Alat Penulis Kartu Mifare dan 
Pemindai OFIS.

Instalasi Sederhana 
Dengan hanya 2 komponen untuk 
diinstalasikan, InfoManager mudah 
dipersiapkan, digunakan, dan 
dikelola.

Kompatibel dengan Windows
InfoManager kompatibel dan dapat 
digunakan dengan Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 dan 
Windows 8.

Memverifkasi Identitas Dengan 
Mudah
Dengan InfoManager, Anda dapat 
memiliki stasiun dasar untuk 
memverifikasi identitas staf Anda 
untuk prosedur keamanan tinggi (mis: 
pengambilan cek gaji atau kas kecil).

InfoManager FingerTec merupakan program 
sederhana yang dapat digunakan untuk 
memfasilitasi berbagai fungsi dasar bila 
menggunakan Pemindai OFIS-X FingerTec, Pemindai 
OFIS-Y atau Alat Penulis Kartu Mifare. Dengan 
program gratisnya, melakukan berbagai fungsi 
seperti mendaftarkan kartu Mifare, membuat basis 
data identitas, dll, dengan mudah dengan hanya 
beberapa klik!

Pengelolaan Sederhana Pengguna
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Instalasikan PC dengan 
peranti lunak gratis OFIS 

dan InfoManager

OFIS-YMifare Card Writer
OFIS-X

KEBUTUHAN MINIMUM KOMPUTER
• PC yang komptibel dengan sistem IBM 
• Pentium III 450 atau lebih tinggi
• RAM 64MB 
• 5MB untuk instalasi modul klien
• Mouse dan keyboard standar
• 1 x port USB  
• MS Windows XP dan yang lebih tinggi
 

• http://info.fingertec.com/infomanager-4

FITUR-FITUR UTAMA

Dengan InfoManager, 
data pengguna 
disusunkan dalam cara 
yang dapat dipahami, 
lengkap dengan pilihan 
untuk memasukkan 
foto ID Pengguna.

Simple User Pengelolaan Sederhana Peng-

Panduan Di Layar

Fungsi Pencari Yang Mudah

Stasiun Pendaftaran Mifare Langkah-langkah Verifikasi

Ketika mengelola 
sejumlah pengguna, 
carilah pengguna tertentu 
dengan mudah dari kotak 
pencarian. Anda dapat 
juga menyeret dan 
menjatuhkan kolom-koom 
untuk menyusun urutan 
data sesuai pilihan Anda.

Dengan Alat Penulis Kartu Mifare, guankan InfoManager untuk 
mendaftarkan, menghapus dan menyunting Kartu Mifare 
dengan mudah sambil dipandu dengan petunjuk di layar.

InfoManager memandu para pengguna dengan petunjuk 
di layar ketika melakukan verifikasi dengan Alat Penulis 
Kartu Mifare. Sifat ramah penggunanya merupakan intinya.

Mendaftarkan sidik 
jari mudah dilakukan 
dengan petunjuk 
langkah-demi-
langkah di layar 
InfoManager, disertai 
dengan tampilan 
citra sidik jari untuk 
memandu para 
pengguna, untuk 
verifikasi yang lebih 
baik.

TAUTAN WEB

Panduan Pengguna
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