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H2i

دليل البدء السريع

نظرة عامة على الوحدة الطرفية
• H2i

دليل البدء السريع
شاشة عرض LED

أداة استشعار البصمة
مجال تعريف
البطاقة

H2i
support@fingertec.com

يهدف دليل البدء السريع تزويد المستخدم
بتعليمات بسيطة عن كيفية تشغيل تاريخ
وقت الوحدة الطرفية واالتصال باإلضافة
إلى قيد والتحقق من البصمة والبطاقة.
ولمزيد من التفاصيل حول موضوعات
أخرى إلدارة الوحدة الطرفية ،راجع دليل
المستخدم لمعدات الوحدة الطرفية المتوفر
في الحزمة أو على االنترنت على
• http://info.fingertec.com/h2i-4

منفذ & USB
زر إعادة الضبط
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لوحة مفاتيح

مكبر صوت

1

تعيين التاريخ والوقت

تاريخ وإعدادات الوقت ل H2iأن يتم تعيين عن
طريق البرمجيات .الرجوع إلى دليل األجهزة H2i
للحصول على تعليمات.

تسجيل بطاقة المسؤول

 .2دليل صوت ثم تعلن هوية المستخدم ،وتنبعث
الرسالة “تسجيل غير ناجحة .التسجيل ،يرجى
الضغط على بصمات األصابع أو وضع البطاقة”.
 .3تكرار التسجيل مع بصمة أخرى أو بطاقة لنفس
المستخدم ،أو مرر بطاقة المسؤول لوضع حد لهذه
العملية.

تسجيل البطاقات

 .1تشغيل المحطة .ضوء أخضر سوف يكون وامض
بسرعة ،والتعليمات “الرجاء تسجيل بطاقة
المسؤول” سيتم االستماع.

 .1مرر بطاقة المسؤول .عندما دليل صوت “تسجيل
مستخدم .يرجى الضغط بإصبعك أو موجة بطاقتك”
ينبعث ،مرر البطاقة في مكان القراءه على المحطة.
 .2سوف محطة قراءة البطاقة وتعلن هوية المستخدم.
 .3الرسالة “التسجيل بنجاح .تسجيل ،يرجى الضغط
على إصبعك أو وضع البطاقة” .تكرار تسجيل مع
البصمات لنفس المستخدم ،أو موجة بطاقة المسؤول
لوضع حد لهذه العملية.

 3تسجيل بصمات األصابع في محطة

 5ضبط االتصال

 .1مرر بطاقة المسؤول .عندما دليل صوت “تسجيل
مستخدم .يرجى الضغط بإصبعك أو مرر بطاقتك”
ينبعث ،ضع إصبعك على المحطة .كرر مرتين
اكثر ،وفقا لدليل صوت.

ويجب أن يتم إعدادات االتصال عبر البرنامج ،أو
باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية التي تأتي مع المحطة.
الرجوع إلى دليل األجهزة  H2iلمزيد من التعليمات.

 .2مرر البطاقة المختارة في الجهاز .سوف تسمع
زمارة مرة من الجهازواحدة مع دليل صوت
“تسجيل ناجحا” ،والعودة إلى وضع التحقق.

خارطة الطريق البرمجيات
نبذة عن النظام
تركيب
برنامج FingerTec
 Ingressمتاح في مجموعة

دي في دي التي تأتي مع
كل محطات .FingerTec
إكمال التثبيت.

إدارة المستخدم
إضافة ،حذف ،تحرير وإدارة معلومات المستخدم وسجالت المعامالت.
إعداد التحكم في الوصول
إعداد قيود الوصول وضبط قفل الباب
لكل مجموعة والمستخدم.

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

حمل الحضور وفي  /خارج حركة السجالت من المحطات
استرداد سجالت المعامالت والتقارير وصول المخزنة في
المحطات إلى الملقم .في  /خارج متوفرة فقط لنماذج
 FingerTecالتحكم في الوصول  reordsالحركة.

التنشيط عبر
اإلنترنت

استخدام الرقم التسلسلي
محطة لتفعيل البرامج
الخاصة بك على االنترنت.
اتصل الموزعين المحليين أو
support@fingertec.com

إذا كنت في حاجة حاليا
برنامج التنشيط.

رصد الوقت
الحقيقي في /
خارج السجالت
مراقبة العمليات
التي تحدث
في المحطات
بطريقة الوقت
الحقيقي.

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

فحص وتعديل سجالت الحضور
مراجعة السجالت وتحرير  /إدراج /
االختيار للسجالت المفقودين.
توليد تقارير الحضور
توليد التقارير المهنية والمظهر
للتحليل.
سجالت التصدير الحضور عن الرواتب
أو  3rdالطرف البرمجيات
دمج سجالت الحضور استردادها من
محطات  FingerTecإلى  3rdالطرف
البرمجيات ذات الصلة.

جميع دالئل المستخدمين للبرامج الكاملة متوفرة في الدي في دي الخاص بفينجرتك وقابلة للتنزيل من
االنترنت على:
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