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كابل USB / إتصال

0 ~ 45

20 ~ 80

DC5V 800mA

نعم
األسود واألبيض

(DC5V 1300mAh) نعم

TA300
معنى التجوال

ا. يجنبك خيار البطارية  يمكننا أن نصف TA300 بأنه ”التجوال“ الحقيقي حيث إن هذا الجهاز ليس فقط ال سلكيا ولكنه محمول أيضًً
القوية القلق بشأن اإلمداد بالطاقة- كل ما عليك هو أن تستخدم طاقة البطارية عند التجوال، أو توصل القابس في مأخذ التيار لفترة 
استخدام أطول. لقد تم تصميم TA300 خصيًصا للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبمجرد أن تقع عليه عيناك فسوف ترى بساطة 

استخدامه حيث إنه ال يحتاج إلى التركيب في مكان معين وال يحتاج إلى اإلمداد بالطاقة وليست هناك أسالك من أي نوع. إن االتصال 
بهذا الجهاز يتم ببساطة من خالل االستخدام البسيط لموصلUSB . يمكن وضع هذا الجهاز على أي سطح مستو وهذا يجعله مناسًبا 

لشركات مثل المراكز التعليمية ومراكز التدريب ووكاالت السياحة، وغير ذلك. وبوجه عام، فإن TA300 هو الحل األمثل من شركة 
FingerTec إذا كنت ممن يبحثون عن التجوال والثقة.

بدون الحاجة إلى التركيب
إن TA300 جاهز لالستخدام مباشرة 
بعد إخراجه من العبوة وبدون األسالك 

المزعجة. كل ما عليك هو أن تضعه على 
السطح وتتركه ليعمل!

نظام تحُقق مستقر
إن TA300 لديه قاعدة عريضة تساعده 

على االستقرار كما أنه تم تصميمه ليوضع 
على سطح مستو. هذا يجعل الجهاز مناسًبا 

لالستخدام في معظم الشركات والمراكز.

سهولة إدارة البيانات
 .TA300 تحميل وتنزيل البيانات ممكن مع

تتم إدارة البيانات بسهولة ويسر مع كابل 
USB. استعد للتوصيل والتشغيل!

التشغيل بالبطارية
يستخدم TA300 بطارية مدمجة ويمكنه 

العمل لمدة 5 ساعات في ظروف االستخدام 
العادي. لذا، ليس هناك داع للقلق بشأن 

انقطاع التيار الكهربائي أو قلة مآخذ التيار 
بعد اآلن!

أدر بياناتك بسهولة
سهولة اإلدارة بفضل برنامج كامل! يسمح 
 FingerTec من TCMS V3 برنامج

لك بإصدار التقارير ومراقبة الحضور 
ودمج جهاز FingerTec مع أي نظام 

لطرف ثالث. 

السرعة والتنوع
يمنحك TA300 خيار التحقق من الهوية 

عن طريق مسح بصمة اإلصبع أو باستخدام 
كلمة المرور. عالوة على ذلك، تتم عملية 

التحقق من البصمة في لمح البصر. 

صغير الحجم وكبير السعة 
ا  ا صغيرًً قد يبدو TA300 جهازًً

ا، ولكنه قادر على تخزين 500  ومضغوطًً
نموذج للبصمة و30000 عملية في وقت 

واحد. وهذا يعني وقتًًا أقل في تنزيل البيانات 
التي تحتاجها. 

بصمة اإلصبع كلمة المرور *بطاقة طباعة اإليصاالت

*اختياري

TA300
معنى التجوال

رابط ويب

خ

مهايئ ٥ فولت تيار مستمر USB كابل

USB كابل

 نظام طرفي منفصل
للتوضيح فقط

النموذج

تشطيب األسطح

نوع الماسح الضوئي

المعالج الدقيق

الذاكرة

الخوارزم

البعد (طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر

التخزين

• بماذج بصمة اإلصبع

• المعامالت

التسجيل والتحقيق

• الطرق (األساليب)

• بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم

• موضع اإلصبع

• وقت التحكم (الثانية)

• التوجيه واالسترجاع السريع (%)

• الملف والحفظ (%)

تكنولوجيا البطاقة

RFID: 64-bit, 125kHz •

MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz •

HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz •

اإلتصاالت

• الطريقة

بيئة العمليات (التشغيل)

• درجة الحرارة (مئوية)

• الرطوبة (نسبة مئوية)

• مدخالت الطاقة

تعددية الوسائط

• الصوت

• إظهار

• بطارية داخلية إحتياطية

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

لغات البرنامج

قيمة مقابل المال 
تم تصميم هذا الموديل بحيث يكون اقتصاديا 
 FingerTec ولكي تتمكن من تنفيذ حلول
األمر  يتعلق  عندما  بأنه  نؤمن  أقل.  بتكلفة 

باألمن فال مجال للمساومة. 

نقل البيانات 
شحن البطارية

شحن البطارية

102021

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  

TimeTec © 2021 .جميع الحقوق محفوظة

موزع معتمد:
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العبوة
األبعاد (مم)   : 160 (الطول) ×  136 (العرض) ×  146 (االرتفاع)

0.92 kg :            الوزن
 

المواصفات

التوصيل مخطط
w w w . f i n g e r t e c . c o mw w w . f i n g e r t e c . c o m

المنتوج

دليل لالستخدام السريع
دليل التثبيت

دليل االستخدام
دليل الفيديو
نصائح تقنية

https://product.fingertec.com/userguide.php

https://product.fingertec.com/userguide.php
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