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دليل البدء السريع

نظرة عامة على الوحدة الطرفية
• Kadex

دليل البدء السريع

شاشة عرض LED

شاشة LCD
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إشارة

لوحة مفاتيح
مجال تعريف
البطاقة

يهدف دليل البدء السريع إلى تزويد المستخدم
بتعليمات بسيطة حول كيفية إعداد التاريخ /
الوقت الخاص بالجهاز وااليصال وكذلك ألداء
البصمة وتسجيل البطاقة والتحقق .لمزيد من
المعلومات حول مواضيع أخرى عن إدارة
اجهزه البصمه ،قم بمراجعة دليل المستخدم
لألجهزة المتوفر في علبه الجهاز أو عبر
اإلنترنت على:
• Kadex
http://info.fingertec.com/kadex-4
• m-Kadex
http://info.fingertec.com/mkadex-4

• m-Kadex
شاشة عرض LED

مجال تعريف
البطاقة

ARABIC

تعيين التاريخ والوقت
• Kadex

 .1اضغط قائمة  ،اذهب إلى خيارات وقم باختيار خيارات
النظام.
 .2قم باختيار التاريخ  /الوقت ،ادخل القيمة الصحيحة
واضغط على موافق لحفظ اإلعدادات.
• m-Kadex

اتصال  m-Kadexإلى تكوين االعدادات للبرنامج.
الرجوع إلى دليل المستخدم لألجهزة .M-Kadex

تسجيل مستخدمي البطاقة
• Kadex

 .1اضغط على قائمة  ،اذهب إلى إدارة المستخدم وقم
باختيار تسجيل مستخدم .قم باختيار تسجيل RFID
واضغط موافق عند رؤية تسجيل جديد؟
وحرك البطاقة في مكان
 .2ضع تعريف المستخدم ّ ،
التعريف حتى يتم عرض تعريف البطاقة على الشاشة.
اضغط موافق للحفظ.

• m-Kadex

 .1تأكد من أن الضوء األخضر يومض قبل المتابعة .ثم
موجة بطاقة المسؤول مرتين .عندما  LEDاألخضر
يومض بسرعة ،موجة بطاقة المستخدم الجديدة في
المحطة.

 .2بعد صفير ،مرربطاقة المسؤول مرة واحدة إلنهاء
عملية التسجيل ،أو تكرار الخطوات السابقة لتسجيل
المزيد من البطاقات.

ضبط االتصال
• Kadex

اضغط على قائمة › خيارات › خيار االتصال › تحديد
عنوان  / IPقناع الشبكة الفرعية  /البوابة  /معرف الجهاز
› موافق للحفظ › إعادة التشغيل لتطبيق التغيرات
تعيين القيمة االفتراضية:

عنوان 192.168.1.201 - IP
قناع الشبكة الفرعية 255.255.255.0 -
البوابة 192.168.1.1 -
معرف الجهاز 1 -
كلمة المرور 0 -
• m-Kadex

اتصال  m-Kadexإلى تكوين االعدادات للبرنامج.
الرجوع إلى دليل المستخدم لألجهزة .M-Kadex

خارطة الطريق البرمجيات
نبذة عن النظام
تركيب
البرنامج المثب ت nFi
 gerTecتنظيم الخروج

هو متاح 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.
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