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Estação de Inscrições Mifare
Com o Mifare Card Writer, crie a 
estação de inscrições Mifare perfeita 
para escritórios, utilizando os 
dispositivos Mifare da FingerTec. 
Utilize também o InfoManager para 
eliminar, editar e detectar e solucionar 
problemas em Cartões Mifare.

Gestão de Utilizadores
O InfoManager é uma aplicação de 
software para organizações, para a 
gestão das informações de dados e 
dos modelos de impressões digitais 
dos utilizadores.

De Fácil Utilização
O InfoManager é simples e objectivo. 
Tendo somente funções de 
utilização básica, o programa é de 
fácil compreensão e navegação.

Integração Perfeita
O infoManager foi concebido de 
forma a integrar-se perfeitamente 
com os scanners OFIS-X e OFIS-Y, 
bem como com o Mifare Card Writer 
da FingerTec. 

Um Solução sem Quaisquer 
Encargos! 
O InfoManager da FingerTec é 
gratuito e pode ser obtido online, na 
nossa página de recursos, sendo 
também fornecido embalado com 
cada Mifare Card Writer e Scanner 
OFIS.

Instalação Simples
Com uma instalação de apenas 2 
simples componentes, o 
InfoManager é de fácil configuração, 
gestão e utilização.

Compatível com o Windows
O InfoManager é compatível e pode 
ser utilizado com o Windows XP,  
Windows Vista, Windows 7 e 
Windows 8.

Verifique as Identidades com 
Facilidade
Com o InfoManager, poderá ter uma 
estação básica para proceder à 
verificação dos seus colaboradores, de 
acordo com os procedimentos de alta 
segurança (p. ex.: recolha de cheques de 
salário ou de pequenos pagamentos).

O InfoManager da FingerTec é um programa simples 
que pode ser utilizado para facilitar funções básicas 
durante a utilização do Scanner OFIS-X e do Scanner 
OFIS-Y ou do Mifare Card Writer da FingerTec. Com o 
programa gratuito, execute facilmente funções, tais 
como a inscrição de cartões Mifare, a criação de uma 
base de dados de identidade, entre outros, com 
apenas alguns cliques!

Manager
Uma Gestão de Utilizadores Simples
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PLANO DE DISPOSIÇÃO

Comunicação do Sistema  
somente para fins de ilustração

082012

Instale o software OFIS 
gratuito e o infoManager 

no PC.

OFIS-YMifare Card Writer
OFIS-X

REQUISITOS MÍNIMOS DO COMPUTADOR

• PC compatível com IBM
• Pentium III 450 ou superior
• RAM de 64MB
• 5MB para instalação do módulo cliente  
• Rato e teclado standard
• 1 x porta USB 
• MS Windows XP e superior

 

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

PRINCIPAIS FUNÇÕES

Com o InfoManager, os 
dados do utilizador são 
organizados de forma 
abrangente e completa, 
com opção de inclusão 
de uma foto de ID de 
Utilizador.

Gestão de Utilizadores Simples

Guia no Ecrã

Função de Pesquisa Simples

Estação de Insctrições Mifare Passos para Verificação

Na gestão de vários 
utilizadores, pesquise 
facilmente por utilizadores 
específicos a partir da caixa 
de pesquisa. Poderá 
também arrastar e largar 
colunas, de forma a 
organizar a ordem de dados 
da sua preferência.

Com o Mifare Card Writer utilize o InfoManager para inscrever, 
eliminar e editar facilmente Cartões Mifare, sendo simultanea-
mente orientado pelas instruções apresentadas no ecrã.

O InfoManager orienta os utilizadores, através de instruções 
apresentadas no ecrã, durante a verificação com o Mifare Card 
Writer. A sua fácil utilização é a sua essência.

A inscrição de 
impressões digitais é 
fácil com as instruções 
passo-a-passo do 
InfoManager 
apresentadas no ecrã, 
acompanhadas da 
exibição de imagens de 
impressões digitais, 
para orientação dos 
utilizadores, 
obtendo-se melhores 
verificações.
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