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انقر لعرض
لوحة المفاتيح

3

مؤشرLED
وجرس الباب
زر

قائمه االزرار

مكبر صوت
كاميرا مزدوجة
الوجه

ضوء األشعة
تحت الحمراء

• Face ID 4d



شاشة  LCDتعمل باللمس

قائمه االزرار

شريط الحالة للداللة على جودة
الصورة التي تم التقاطها .كلما
ارتفع الرقم ،كلما كانت الصورة
أفضل.

نمط التحقق



شاشة عرض LED

قم بضبط موضعك بحيث يظهر
وجهك في هذه المنطقة.
شريط الحالة للداللة على جودة
الصورة التي تم التقاطها .كلما
ارتفع الرقم ،كلما كانت الصورة
أفضل.

نمط تحقق ناجح

انقر لعرض
لوحة
المفاتيح
مكبر
صوت



قم بمحاذاة موضع العين لتظهر
في هذه المنطقة
شريط الحالة للداللة على جودة
الصورة التي تم التقاطها.

يقوم النظام بعرض صورتك
وهوية المستخدم واالسم بعد
التحقق من هويتك.
support@fingertec.com

مجال تعريف البطاقة

كاميرا مزدوجة الوجه

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻳﻬﺪﻑ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻮﻗﺖ  /ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ
ﻭﺍﻻﻳﺼﺎﻻﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻮﺟﻪ.

 .3ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ
ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺟﻬﻚ.
 .4ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ،ﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ.

 3ﺿﺒﻂ ﺍﻻﻳﺼﺎﻻﺕ
• Face ID3

ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ  :IPﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹ TCP/
 ‹ IPﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ IP

 1ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ
 .1ﺃﺿﻐﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ  ،ﺍﺧﺘﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  /ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
 .2ﻟﺪﻳﻚ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﺇﻣﺎ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟـ  12ﺳﺎﻋﺔ
ﺃﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟـ  24ﺳﺎﻋﺔ.

 2ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ

 .1ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻭﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ.
 .2ﺍﺩﺧﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻗﻢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ.

ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ :ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹
ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ‹ ﺍﺩﺧﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ :ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ‹
ﺍﺩﺧﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
• Face ID 4d

ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ  :IPﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
‹ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ‹ IPﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﺍﻥ IP
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ :ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ‹ ﺍﺩﺧﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ
ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ :ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‹
ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ‹ ﺍﺩﺧﻞ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ

ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻋﺒﺮ
ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﺣﺬﻑ ،ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ

ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺿﺒﻂ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﺗﺼﻞ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ.
support@ﬁngertec.com

ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ.

Software
download /
User guides

Available online at

https://product.fingertec
.com/userguide.php

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺣﺴﺎﺏ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭي(
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻓﻲ  /ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻘﻢ .ﻓﻲ  /ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻘﻂ ﻟﻨﻤﺎﺫﺝ
 FingerTecﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  reordsﺍﻟﺤﺮﻛﺔ.
ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ /
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.

ﻋﺮﺽ ﻓﻲ  /ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺳﺠﻼﺕ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  /ﺃﻣﻦ
ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻈﻬﺮ.

ﻓﺤﺺ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ  /ﺇﺩﺭﺍﺝ /
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﺴﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻈﻬﺮ
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ.
ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
ﺃﻭ  3rdﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺩﻣﺞ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ
ﻣﺤﻄﺎﺕ  FingerTecﺇﻟﻰ  3rdﺍﻟﻄﺮﻑ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
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