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كلمة السر بطاقةبصمة األصبع

للتجديد مع برنامجلقد حان الوقت 

جهاز تسجيل الحضور واالنصراف
 بواسطة البصمة الملونة.

المذهلة ذات التصميم الفريد ومساحة تخزينية شاسعة ويحتوي على أحدث خصائص يعد برنامج Plus TA200 من  أجهزة تسجيل الحضور واالنصراف بالبصمة 
الخصائص المدهشة والمناسبة لسير العمل كأكواد العمل وعرض الرسائل القصيرة المسح الحسابي الدقيق للبصمة. يتيح لك برنامج Plus TA200 استخدام بعض 

أفراد المؤسسة. وتتضمن المحطات أيضًا العديد من الخيارات والوسائل التي تسهل سواء المرسلة لجهة واحدة أو لجهات عدة لضمان التواصل القوي والفعال بين 
TCMS V3 للمزيد من معالجة بيانات الحضور واالنصراف بغرض تسهيل عمليات عليك تزامن محطتك مع حزمة البرامج المستخدمة. هذا وأنتجت فينجر  تك برنامج 

رفع التقارير ومراجعة جداول الرواتب.

يتضمن العديد من وسائل الكشف على 
الهوية:

بالرغم من أنه ُينصح باستخدام نظام الكشف 
على الهوية بالبصمة للعديد من تسجيالت 
الدخول، إال أن المحطة تقدم لك من ناحية 

أخرى خيارات للكشف على الهوية بواسطة 
البطاقة التعريفية أو كلمة المرور، بل 

ويمكنك الجمع بينهما متى شئت. 

مفاتيح االختصار
قم ببرمجة هذه المفاتيح كي يصير بمقدورك 

استخدامها بشكل متكرر كخصائص من 
ضغطة واحدة. ألم نقل لكم أننا نقدم خدمات 

سهلة وبسيطة؟

أكواد العمل
ال تقيد تحركات موظفيك ودعهم 

يتمتعون بتجربة عمل حرة وذلك من 
خالل خاصية أكواد العمل والتي تزودك 

بمعلومات عن أماكن تواجد موظفيك.

شاشة عرض ملونة
شاشة عرض ملونة مصنوعة من 

ترانزستورات الفيلم الرقيق وتقوم بعرض 
الصور وإعالنات الشركة كما أنها مزودة 

بخاصية حفظ الطاقة وتتضمن الشاشات 
الملونة المزيد من التطبيقات عند 

استخدامها بالمحطات.

تزامن سهل مع المحطة
من خالل استخدام خيارات بروتوكول التحكم 

في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت أو معيار 
االستقبال  ٤٨٥/معيار االستقبال ٢٣٢ أو  

قرص وميض يو إس بي أو حتى  واي فاي 
(بالطلب)، صارت عملية تزامن محطتك 

أسهل مما تتخيل. 
 

سهولة اإلدارة
برنامج TCMS V3 الذي يأتي مع أجهزة 
القياس الحيوية من FingerTec يسهل من 
فرز وإدارة سجالت الحضور واالنصراف.

عرض رسالة قصيرة
اسمح لموظفيك بتخصيص رسالة قصيرة

يتم عرضها على الجهاز أثناء التحقق. 

Cloud-Ready Technology
TA200 Plus comes with the latest 

PUSH technology, suitable for FCC 
data storage and convenient for 

TimeTec TA. The technology 
eliminates the need for manual data 

download process. 

 .جميع الحقوق محفوظة

العبوة
األبعاد (مم)   : 245 (الطول) ×  90 (العرض) ×  225 (االرتفاع)

1.34 kg :            الوزن
 

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام
دليل الفيديو
نصائح تقنية

رو ابط المواقع

TCMSV3 Software

للتوضيح فقط

التوصيل مخطط

TCP/IP (مستقيم)

بلدن  رباعي کابل بلدن سلك
 RS485 3017 مزدوج كبلA

مفتاح / محول

RS232/RS485
بيانات محول

النموذج
تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي
المعالج الدقيق

الذاكرة
الخوارزم

PUSH TECHNOLOGY

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر
التخزين

بماذج بصمة اإلصبع
البطاقات

المعامالت
التسجيل والتحقيق
الطرق (األساليب)

بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
موضع اإلصبع

وقت التحكم (الثانية)
التوجيه واالسترجاع السريع (%)

الملف والحفظ (%)
تكنولوجيا البطاقة

RF,RFID: 64-bit, 125kHz

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz

HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz

اإلتصاالت
الطريقة

معدل الباود
بيئة العمليات (التشغيل)
 درجة الحرارة (مئوية)
الرطوبة (نسبة مئوية)

 مدخالت الطاقة
وقت الحضور
صفارة اإلنذار

أكواد العمل
تعددية الوسائط

الصوت
إظهار

Photo ID

الرسائل القصيرة

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

لغات البرنامج

TA200 Plus

(ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
ماسح ضوئي للبصمة البصرية

800 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و32 ميجا

BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

نعم
160 x 56 x 200

10000

 10000

200000

بصمة األصبع (N:1 ,1:1) و بطاقة وكلمة السر 
2

أي زاوية

< 1

< 0.0001

< 1

نعم 

حسب الطلب 

حسب الطلب 

TCP / IP، قرص فالش USB، (اختياري: POE ،RS485 ،RS232، واي فاي والجيل 3G جي بي آر إس ينطبق إال على األجهزة غيرPOE ال تنطبق على اجهزه ذات ميزه.) 

  9600, 19200, 38400, 57600, 115200

 
  0 ~ 45

20 ~ 80

(POE) DC 5V 2Aو DC 12V 3A

مبني في (اختياري -خارجي)
نعم

نعم
شاشة ملونة TFT 3.5 ، 65 ك

نعم
نعم

اللغة اإلنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، اإلندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) و
الكانتونية والفيتنامية واليابانية واألسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

االنجليزية، والعربية، والعربية (الكويت)،والصينية التقليدية /المبسطة، والفارسية، و 
الفرنسية، واأللمانية، واالندونيسية، وااليطالية، والكورية، واللتوانية، والماليزية، و  

البولندية، والبرتغالية، والبرتغالية (البرازيل)، والروسية، واالسبانية، والتايالندية، والتركية، والفيتنامية  

ملحوظة: المواصفات تخضع للتغيير. تحقق من ngertec.com�http://product. للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات

المواصفات
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