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وضع تعريف جديد لألمان

R2iو R2 جهاز

المواصفات و الخصائص

تسجيل وقت الحضور
• الحد من حاالت تسجيل الحضور بواسطة أحد الزمالء.

• جمع بيانات الحضور واالنصراف آلًيا.
• إدارة البيانات بسرعة وفعالية عن طريق البرنامج.

• توفير السهولة في االستخدام من خالل الجمع بين بصمات األصابع  
RFID/MIFARE/HID كلمات المرور وبطاقات

التحكم في الوصول 
• كبح عمليات الدخول غير المخولة.

• الحد من حوادث إغالق الباب على المالبس
• معالجة سجل الحضور/االنصراف بالكامل

• مراقبة حركة فريق العمل في أي وقت.
• التحكم في وصول فريق العمل من خالل إعدادات المنطقة الزمنية
• توفير مزيد من األمان من خالل الجمع بين بصمة اإلصبع وكلمة 

المرور والبطاقات
• التكامل مع أنظمة قفل األبواب بسهولة (إخراج تيار مستمر 12 فولت 

3 أمبير في حالة الطوارئ).

الميزات اإلضافية
• يتوافر رمز عمل للسماح للمستخدمين بإدخال أسباب الحضور 

واالنصراف.
• شاشة عرض رسائل قصيرة لعرض المراسالت الخاصة 

بالشركة.
• عرض رسالة قصيرة خاصة موجهة لمستخدمين معينين.

• توافر تحية باللغة المحلية وعرضها
التوصيل

R2 وR2i بسهولة • 1 سلك (USB وRS232) لتوصيل
للتوصيل   .RS485و  RS232و  TCP/IP وصالت   •

بالكمبيوتر
• منفذ USB لسهولة نقل البيانات

.TCMS V2 أجهزة قراءة متعددة مجهزة ببرنامج •

نظام الدخول من الباب و تسجيل 
وقت الحضور و االنصراف

يعمل جهاز  R2 من FingerTec على وضع تعريف جديد لألمان من خالل االستعانة بالخصائص الحيوية لألشخاص في تعزيز 
األمان في حياتهم اليومية. تستطيع تقنية القياس الحيوي تحديد الهوية بشكل فعلي فضال عن أنه من خالل دمج تقنية بصمة اإلصبع 

ونظام البطاقات، فإن جهاز FingerTec R2 يوفر لمستخدميه الراحة المطلقة والتوافق في كافة األوقات.

يعتبر أجهزة  R2 وR2i من FingerTec أحدث أنظمة متكاملة لتسجيل أوقات الحضور والوصول عبر األبواب. يعمل جهاز
FingerTec R2، المزود بذاكرة فالش 8 ميجا، كقارئ رئيسي حيث يحتفظ بكافة المعلومات والمعامالت الخاصة بالمستخدمين 
من  البيانات  إلى  الوصول  ويمكن  األصابع.  بصمات  لقراءة  تابع  كقارئ   FingerTec R2i جهاز  يعمل  كما  القارئ  في  سليمة 
بين جهازي R2 وR2i من الجمع  القوي، TCMS V2. ومن خالل   FingerTec برنامج الرئيسية عن طريق  القراءة  أجهزة 

FingerTec، سوف تتمكن من التحكم في الدخول والخروج عن طريق مفاتيح القياس الحيوية اآلمنة.

يوفر جهاز FingerTec R2 أشهر بروتوكوالت االتصال المستخدمة، TCP/IP لنقل البيانات كما أنه مجهز بمنفذ USB إضافي 
كإجراء احتياطي في حالة انقطاع االتصال. ويمكن لسلسلة FingerTec R2 أيًضا العمل مع نظام اإلنذار القياسي إلعطاء تحذيرات 

خالل فترة الراحة أو فتح الباب جزئًيا أو التفكيك غير المخول ألجهزة القراءة.

تم إرفاق برنامج TCMS V2 مع كل منتج يتم بيعه من FingerTec R2. حيث يمكن تشغيله مع أنظمة Windows كبرنامج 
قراءة وإدارة للبيانات، باإلضافة إلى عمل تقارير سهلة وصالحة للتقديم. ويمكن تشغيل أجهزة القراءة FingerTec R2 مع أنظمة 
Biobridge SDK حيث توفر المرونة في دمج البرنامج المبيت وتنفيذ الوظائف المخصصة. كما يتوافر أيًضا برنامج ،Linux

للتكامل مع برامج الجهات الخارجية.
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اتصال النظام
للتوضيح فقط

TCP/IP
(كبل مباشر)

لوحة وصل/مفتاح

TCP/IP RS232/RS485مستقل

TCP/IP
(كبل مستعرض) RS485

RS232

RS232

R2(رئيسي) R2i(عميل)

R2(رئيسي)

R2(رئيسي) R2i(عميل) R2(رئيسي) R2i(عميل) R2(رئيسي) R2(رئيسي)R2i(عميل) R2i(عميل)

كبل بلدن رباعي
المركز مغطى

3017A مزدوج
RS485 كبل

نظام اإلدارة

محول تيار متردد 
*AdapTec

RS232 / RS485
محول بيانات

RS232/RS485
TCP/IP

وحدة إمداد طاقة
12 فولت تيار مستمر 3 أمبير

(عميل) R2i

زجاج للكسرفي 
حالة الطوارئ

(داخلي)

تجاوز
المفتاح الرئيسي

(خارجي)

مخطط التركيب
ألغراض التوضيح فقط

* اختياري لنظام الدخول-الخروج

نظام الوصول عبر الباب

المواصفات و الخصائص
الطراز

معالجة السطح
نوع الماسحة
المعالج االلي

الذاكرة
الگوريتم

األبعاد (الطول×العرض×االرتفاع)، بالمليمتر
التخزين

•  قوالب بصمات األصابع 
• المعامالت 

التسجيل والتحقق
• الطرق

• بصمة اإلصبع الموصى بها لكل ُمعرف مستخدم
• وضع بصمة اإلصبع
• زمن التحقق (ثانية)

(FAR) نسبة معدل القبول الخطأ •
(FRR) نسبة معدل الرفض الخطأ •

تقنية البطاقة
RFID: 64-bits, 125kHz •

MIFARE: MFIS50/S70, 13.56MHz •
HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz •

االتصاالت
• الطريقة

• سرعات نقل البيانات
Wiegand •
محيط التشغيل

• درجة الحرارة (مئوية)
• نسبة الرطوبة (%)

• إدخال الطاقة
نظام الحضور واالنصراف

• اكواد العمل
الوسائط المتعددة

• الصوت
• شاشة العرض

• الرسائل القصيرة
التحكم في الوصول

• إخراج قفل الطوارئ
• مضاد للرجوع
• إخراج التنبيه

لغات التحية / 
لغات شاشة القارئ

اللغات المتاحة للبرنامج

*N/A: غير متاح

R2i R2
اكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS) وأكريليك   

بصرية (افتراضي) أو UPEK TCSI (اختياري)   
N/A ميغاهرتز معالج الي صغير400
N/A ذاكرة فالش 8 ميجابايت
N/A BioBridge VX 9.0

135 × 42 × 64   189 × 50 × 94

N/A 3000
N/A 120000

بصمة اإلصبع والبطاقة  بصمة اإلصبع (N:1 ،1:1)، وكلمة المرور والبطاقة    
N/A 2

أي زاوية   
N/A 1 >
N/A 0.0001 >
N/A 1 >

نعم   
صنع حسب الطلب   
صنع حسب الطلب   

اتصال مباشر بالجهاز الطرفي الرئيسي    (USB قرص فالش) ،TCP/IP، RS232، RS485
N/A 115200 ،57600، 38400، 19200، 9600
N/A إدخال وإخراج 26 بت  

45 ~ 0   
80 ~ 20   

تيار متردد 12 فولت 1 أمبير تيار متردد 12 فولت 3 أمبي  

N/A نعم

N/A نعم
N/A أبيض وأسود
N/A نعم

N/A إخراج تيار متردد 12 فولت 3 أمبير/ مرحل
N/A NC / ال
N/A نعم

N/A    

إنجليزي، عربي، أندونيسي، أسباني، صيني، تايالندي، فيتنامي، فرنسي، فارسي، إيطالي، روسي، ماالي، برتغالي، ألماني

اإلنجليزية (قياسي) / (عند الطلب – عربي/ أندونيسي / أسباني / 
تركي / تايالندي / بولندي / كوري / روماني/ برتغالي/ هولندي / 
صيني / فرنسي / سلوفاني / روسي / يوناني / فارسي / إيطالي / 

فيتنامي / تشيكي / بلغاري)

الوكيل المعتمد

محفوظة لحقوق  ا .جميع  

العبوة
R2

األبعاد (ملم): 300 (طول) × 90 (عرض) × 225  )عافترا(
(AdapTec بمحول التيار المتردد)2 كجم : الوزن

(AdapTec بدون محول التيار المتردد)1.4 كجم :
R2i

: 80 (طول) × 50 (عرض) × 200 (ارتفاع) األبعاد (ملم)
: 200 جم الوزن


