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إدارة المستخدمين  
برمجًيا  تطبيًقا   InfoManager يعد 
إدارة  في  المؤسسات  لخدمة  ُمصَمم  سلًسا 
ونماذج  البيانية  المستخدمين  معلومات 

بصمات المستخدمين.

 Mifare محطة تسجيل بطاقات
 Mifare بطاقات  ُمسِجل  برنامج  مع 
Mifare Card Writer))، أنشئت محطة 
لخدمة   Mifare لبطاقات  فائقة  تسجيل 
 FingerTec المكاتب التي تستخدم أجهزة
تطبيق  استخدام  يمكنك  كذلك،   .Mifare
 Mifare لمحو بطاقات InfoManager
وتحرير بياناتها واستكشاف وحل المشكالت 

ذات الصلة بها. 

التوافق مع أنظمة تشغيل 
Windows

تطبيًقا   InfoManager تطبيق  يعتبر 
 Windows التشغيل  أنظمة  مع  متوافًقا 

استخدامه  الممكن  ومن   7 و  Vistaو  XP
مع هذه األنظمة.

حٌل بال تكلفة! 
 FingerTec InfoManager يعد تطبيق
عبر  عليه  الحصول  يمكن  مجانًيا  تطبيًقا 
بنا،  الخاصة  الموارد  صفحة  من  اإلنترنت 
بطاقات  ُمسِجل  برنامج  مع  يأتي  أنه  كما 
 (Mifare (Mifare Card Writer

.OFIS وماسح

سهولة التحقق من الهوية 
لديك  يكون   ،InfoManager تطبيق  مع 
موظفيك  هوية  من  للتحقق  أساسية  محطة 
(على  القصوى  األمان  إلجراءات  بالنسبة 
المبالغ  أو  الرواتب  جمع  المثال:  سبيل 

الصغيرة). 

سالسة التثبيت 
بسالسة   InfoManager تطبيق  يتسم 
ال  ألنه  نظًرا  وإدارته  واستخدامه  إعداده 

يحتوي إال على مكونين عاديين للتثبيت.

سهولة االستخدام
يتميز تطبيق InfoManager بأنه تطبيٌق 
سلٌس غير ُمعقَّد. فنظًرا ألنه ال يحتوي إال 
على الميزات الرئيسية التي أنت بحاجة إلى 
استخدامها، يتيسر للمستخدمين فهمه والتنقل 

خالله.

تكامل سلس  
 infoManager التطبيق  تصميم  تم  لقد 
ماسح  مع  ويسر  بسالسة  يتكامل  بحيث 
 ،FingerTec OFIS-Xو  OFIS-Y
ُمسِجل  برنامج  مع  تكامله  عن  فضًال 

 .FingerTec من Mifare

يعتبر تطبيق InfoManager من FingerTec برنامًجا سلًسا 
بسيًطا يمكن استخدامه لتسهيل وظائف أساسية عند استخدام ماسح 
FingerTec OFIS-X أو ماسح OFIS-Y أو برنامج ُمسِجل 
المجاني،  البرنامج  هذا  فمع   .FingerTec Mifare بطاقات 
يمكنك تأدية مجموعة وظائف كتسجيل بطاقات Mifare وإنشاء 
يتم  هذا  وكل  ذلك.  إلى  وما  المستخدمين  لهويات  بيانات  قواعد 

بسهولة وعبر نقرات معدودة!

نحو إدارة سلسة للمستخدمين
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رابط ويب

دليل المستخدم

طة تصميم

اتصال النظام  
للتوضيح فقط

قم بتثبيت ماسح OFIS وبرنامج 
infoManager المجانيين على 

الكمبيوتر الشخصي.

أوأو

ميزات رئيسية
إدارة سلسة للمستخدمين

وظيفة بحث سلسة

دليل موجود على الشاشة

يتم تنظيم بيانات المستخدمين 
مع InfoManager بطريقة 
شاملة يكملها إمكانية تضمين 

صورة معرف المستخدم.

يمكنك، في حالة إدارة عدد كبير 
من المستخدمين، البحث بسهولة 

عن مستخدمين معينين عبر 
مربع البحث. كما يمكن سحب 

األعمدة وإسقاطها لتنظيم ترتيب 
البيانات حسب تفضيالتك.

يتسم تسجيل بصمات 
األصابع بسهولة مع تعليمات 
InfoManager التدريجية 

التي تظهر على الشاشة، فضًال 
عن ميزة عرض صورة بصمة 

اإلصبع إلرشاد المستخدمين 
تلبيًة ألغراض التحقق.

محطة تسجيل بطاقات Mifareخطوات التحقق

يقدم InfoManager إرشادات للمستخدمين تظهر على الشاشة خالل 
التحقق باستخدام برنامج مسجل بطاقات Mifare. إن سهولة االستخدام هي 

جوهر هذا التطبيق.

 InfoManager يمكنك استخدام ،Mifare مع برنامج مسجل بطاقات
لتسجيل بطاقات Mifare ومحوها وتحرير بياناتها بسهولة بمساعدة 

التعليمات التي تظهر على الشاشة.

متطلبات كمبيوتر محدودة يسيرة 
IBM كمبيوتر شخصي متوافق مع •

• معالج Pentium III 450 أو أحدث
• ذاكرة وصول عشوائي 64 ميجابايت

• 5 ميجابايت لتثبيت الوحدة النمطية للعميل
• ماوس ولوحة مفاتيح قياسيان

 USB منفذ •
• نظام تشغيل MS Windows XP أو أحدث




