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TCMS V2 FingerTec® parmakizi, yüz ve kart 
sistem terminalleri için özellikle tasarlanmış 
olan çok kapsamlı güçlü bir yönetim aracıdır. 
TCMS V2 yazılımı piyasada yaklaşık on 
senedir bulunmaktadır, birçok dile tercüme 
edilmiştir. Şu anda saatli yoklama yönetimi ve 
erişim kontrolü için milyonlarca kişi tarafından 
dünyanın dört bir yanında küçük ya da büyük 
şirket işletmelerince kullanılmaktadır. 

TCMS V2, kullanıcılara firmanın zaman tutma, 
yoklama takibi, iş çizelgeleme, veri toplama ve 
erişim kontrolü işlemlerini otomatikleştirme 
imkânı veren birçok kuvvetli özelliğe sahiptir.

Şirketinizin zaman içerisindeki büyümesine 
ayak uydurmak için TCMS V2 IP ağı üzerinden 
999 adede kadar çoklu model ve terminali 
merkezileştirilebilir.
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TCMS V2
TCMS V2TCMS V2 ‘nin Bazı Önemli Özellikleri

Yetkili Satıcı:Önemli Notlar: 
• Her satın alınan FingerTec® terminali ile birlikte bir de güçlü TCMS V2 

yazılımı verilmektedir. 
• TCMS V2 Örnek Raporlarına buradan ulaşabilirsiniz    

http://user.fingertec.com/user-tipssamplereports.htm
• TCMS V2 video kılavuzunu buraya üye girişi yaparak görüntüleyebilirsiniz    

http://user.fingertec.com/user-vd-software.htm
• Deneme Sürümünü şu adresten isteyiniz

http://www.fingertec.com/trialversion/tcmsv2_index.php
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Yazılım Dili: • İngilizce • Arapça • Malayca • Endonezyaca • Çince • Taylandça • İspanyolca • Portekizce • Vietnamca • Fransızca • Rusça • Farsça • Almanca • İtalyanca • Türkçe

Çeşitli dil seçenekleri ve piyasadaki 
talebe göre dil kişiselleştirilebilir

İnsan Kaynakları, bordro ya da üçüncü 
parti yazılımına gönderilmek için 

eksiksiz yoklama verisi
Kullanıcıların etkili yönetimi

Kapı erişimi için Saat dilimi Ayarları

Farklı doğrulama yöntemlerinin kolay 
ve açık ayarları 

FingerTec® terminallerine kolayca 
yüklenmesi için Umumi mesajın koyulması

Kullanışlı çevrimiçi veri takibi Ücretsiz Araç - TCMS V2 Görüntüleyici bir 
web tarayıcısı vasıtasıyla yoklama kayıtlarının 

kolayca görüntülenmesi içindir

Şirket Reklâmları Basit Yükleme Sayfası

Girişin güvenlik amaçlı kısıtlanması için 
erişim bölgelerinin yapılandırılması

Daha iyi personel yönetimi için FingerTec® 
terminallerini gruplara atayın

Farklı çalışma ortamlarına esneklik sağlayan 
çoklu vardiya, dönüşümlü ve gecelik vardiya 

çalışanların isim listesi



TCMS V2 FingerTec® Çözüm Merkezi
IP ağı üzerinden 999 adede kadar çoklu model ve terminali merkezileştirilebilirsiniz.
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İnsan Kaynakları:

Bordro İşleme
Verinin üçüncü parti bordro yazılımına gönderilmesine ya 
da doğrudan DiGiPAY*’e bağlanmasına imkân tanır. 
(*Sadece Malezya piyasası için).  

Yönetim Raporları
22 yazdırılabilir rapor, 18 saat-yoklama & 4 kapı erişim 
raporu. Raporları kişiselleştirmek için sihirbaz 
bulunmaktadır.

Kısa Mesaj Sistemi
Şirketin çalışanlarıyla kısa mesaj (sms) yoluyla 
haberleşmesine izin verir, TCMS V2 tarafından kontrol 
edilir ve belirlenmiş olan FingerTec® terminallerine 
dağıtılır.

Şirket Reklâm Sistemi
Anında şirket mesajının iletimi için FingerTec® renkli 
terminallerine 10 adet şirket reklâmı (.jpg) yüklenmesine 
izin verir.

Bilgi Alma/Verme
Kullanıcıların sisteme veri yüklemesini ve sistemden 
başka bir uygulamaya veri çıkartmasını sağlayan yerleşik 
bilgi alma/verme fonksiyonları içermektedir.

Erişim Kontrolü:

Erişim Kontrolü ve Çizelge Kilidi
Personel hareket analizi, her terminal için 50 saat dilimi ayarı, seçilebilir doğrulama türü (parmakizi, kart, şifre ya da bunların kombinasyonu), Giriş/Çıkış hareket raporları, fotoğraf kimliği ile birlikte gerçek zamanlı 
takip, bir kartla birden çok giriş yapılmasını önleme (antipassback) özelliği mevcuttur, kapı erişim kontrolü, kilidi açma kombinasyonu. 

FingerTec® Web Görüntüleyici (Ücretsiz Araç)
Web görüntüleyici TCMS V2 yöneticisinin kullanıcıların giriş ve çıkış hareketlerini uzak bir noktadan bir Web-tarayıcısı üzerinden gerçek zamanlı olarak takip edebilmesi içindir.

Veri Toplama:
• Günlük otomatik tüm sistem veri yedeklemesi ve tüm sistem için kolay kurtarma.
• GPRS, Internet ya da WAN ile bağlı olan uzak terminaller.
• İşlem günlüklerini ve kullanıcı bilgilerini elde etmek için manüel ya da otomatik indirme işlemi.

Saat ve Yoklama:
 
Saatli Giriş Çizelgeleri & Vardiyalar
Basitten karmaşığa kadar saatli giriş çizelgesi, birden fazla 
vardiya, dönüşümlü vardiya ve gecelik vardiyalar gibi 1000’e 
yakın tür ayarın yapılmasına izin verir.

Saat Senkronizasyonu
Daha güvenilir saatli giriş verisi için terminaller ve bilgisayar 
arasında zamanı senkronize etmek için bir araç sunar.

Yapılandırılabilir Tablo Formatı
Yoklama ve HAM veri çıkarımı için kullanıcıların 
yapılandırabildiği tablo formatı.

Terminal Gruplaması
Birden fazla okuyucunun bulunduğu ortamlarda veri 
indirme/yüklemeyi kolaylaştırmak için.

Kullanıcı Yönetimi
Kullanıcı yönetimi, ekleme, düzeltme, fotoğraf ekleme ve 
benzeri işlemlerin merkezileştirilmesi. 

İK Fonksiyonları
İşçilerin devam ve gecikmelerini, bölüm transferlerini, 
çizelge ve vardiyaları takip eder, işçi zamanını, brüt maaş 
hesabını ve yıllık tatil ayarlarını otomatikleştirir. 

Brüt Maaş Raporu
Bütün personelin belirli bir zaman aralığı için brüt çalışma 
saatlerini birim saat ücretleri üzerinden hesaplamak için.

Eğilimleri Farketme
Kullanıcılara kaç gün ve haftanın hangi günleri izin 
aldıklarını gösteren İzin Raporları oluşturur; daha disiplinli 
bir çalışma ortamı oluşturmak için Gecikme Raporu da 
mevcuttur.

Otomatik İşlem
FingerTec® terminallerinden veri sorgulanması için 
kullanıcıların tarih/saat belirlemesine, aynı zamanda da 
rapor hazırlamalarına ve bastırmalarına ya da yöneticilerine 
elektronik posta olarak göndermelerine imkân tanır.

FingerTec® Web Görüntüleyici (Ücretsiz Araç)
TCMS V2 yöneticisinin kullanıcıların devam saatlerini ya da 
kullanıcıların kendi devam sayfalarını uzak bir noktadan bir 
Web-tarayıcısı üzerinden takip edebilmesi için.

Not: Yukarıdaki şekilde kullanılan FingerTec® terminalleri TCMS V2 çözümlerinin özelliklerini açıklamak içindir. Herhangi bir satın alma işleminden önce FingerTec® terminallerinin spesifikasyonlarını www.fingertec.com’dan kontrol ediniz veya FingerTec®  yetkili satıcısına danışınız.  

Parmakizi Saatli Yoklama Okuyucusu 
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İnsan Kaynakları
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RFID Kart Saatli Yoklama Okuyucusu 

Gerçek Zamanlı Erişim Takip İstasyonu

TCMS V2 Görüntüleyici

RFID Kart Kapı Erişim Okuyucusu
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Asgari Sistem Özellikleri
• Pentium III 450Mhz ya da daha yukarısı

• Microsoft Windows 2000, Windows XP,  Windows  
  Server 2003, Windows Vista, Windows 7

• 256MB ya da daha yüksek RAM 

• Asgari 100MB boş disk alanı

• Hard Disk Sürücüsü, CD ROM Sürücüsü

• Dot Matrix Yazıcı/Laser Yazıcı

• Oynatıcı CD-ROM ya da DVD-ROM

• Video Super VGA, 256 renkli 1024 X 768 ya da  
  daha yüksek 
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