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برنامج من فينجر تك
لدينا الوقت للتطور

زيل متوفر  
تن

  

تصميم حدسي لواجهة المستخدم 
يؤكد TCMS V3 على خبرة المستخدم 

عن طريق تقديم خبرة إيجابية في 
الخصائص والوظائف البديهية 

للمستخدم.

سهولة إدارة قاعدة البيانات 
يدعم TCMS V3 توريد وتصدير 
البيانات وهو مزود بنماذج مهيئة 
لتسهيل تكامل البرنامج لألطراف 
األخرى. وهو يسمح أيًضا بالنسخ 

االحتياطي واالستعادة الدوريين لقاعدة 
البيانات. 

خاصية الرسائل الفورية 
يمكن تعيين الرسائل العامة والخاصة 

في TCMS V3 لتيسير اإلتصال داخل 
أي مؤسسة. قم بنشر الرسالة للجميع أو 

ارسلها فقط لموظفين محددين ويمكن 
االطالع عليها عندما يتحققون من أوراق 

اعتمادهم في الماكينة.  

جداول تسجيل الوقت 
يوفر جداول يومية وأسبوعية مرنة 
لتسجيل الوقت لدعم إعداد مناوبات 

عادية وخالل الليل ومتعددة.   

الحضور واالنصراف المتكامل 
الخواص يحتوي TCMS V3 على 

خواص رائعة للحضور واالنصراف 
lمثل قوائم الواجبات الجماعية 

والشخصية باإلضافة لإلعدادات 
الخاصة بالعطالت.

خط سير المراجعة 
يساعد TCMS V3 المستخدمين على 

الحفاظ على مجموعة  أولية من أنشطة 
المستخدمين الخاصة أو العمليات أو أي 
إجراءات مؤداة في الوحدة الطرفية عن 

طريق توفير تفاصيل في تقرير خط 
سير المراجعة مع الختم الزمني لها.

تكامل ودمج نظام الرواتب بدون 
مشكالت

تبسيط دمج وتكامل نظام الرواتب عن 
طريق تصدير بيانات الحضور من 
TCMS V3 إلى تطبيق مزود آخر 

لنظام الرواتب بنقرة واحدة فقط.

توليد التقارير 
يحتوي TCMS V3 على 30 تقرير 

معد سابًقا يمكن أن يكون مفيد 
لمؤسستك وهي تتوفر في تنسيق أنيق 

وقابل للطباعة.

TCMS V3 برنامج رائع عن تسجيل الوقت والحضور واالنصراف قائم خصيًصا على سنوات من 
 ، TCMS V2 الخبرة لفينجر تك في هذا المجال. ولكونه مزود بجميع الخصائص الخاصة بسابقه

يوفر TCMS V3 خصائص مدهشة في منصات برنامجي مايكروسوفت أكسيز وMYSQL. ويهدف 
برنامج مايكروسوفت أكسيز لإلدارة األبسط في البيانات والتركيبات المباشرة في حين يهدف برنامج 

MYSQL إلدارة قواعد البيانات األكبر حجًما. 

يركز TCMS V3 ويخزن ويدير قاعدة بيانات الحضور واالنصراف المستخرجة من القياسات 
الحيوية والوحدات الطرفية للبطاقات الخاصة بالحضور واالنصراف وينتج العديد من التقارير المفيدة 

ذات الصلة بالحضور واالنصراف ويمكن دمجه مع برامج الطرف الثالث المتنوعة.

موزع معتمد:
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 • إدارة المستخدم والجهاز الطرفي
إدارة اإلعالناتالمراقبةمعالج اإلعداد 

خواص TCMS V3 القوية

مراقبة سجالت الحضور واالنصراف للموظفين في الوقت معالج إعداد ُمدمج لبدء تشغيل خالي من أي إزعاج 
الفعلي 

اإلدارة السهلة لخلفيات اإلعالنات وصور المستخدمين

• الحضور واالنصراف والجدولة 

جداول تسجيل الوقت

يوفر جداول تسجيل وقت يومية واسبوعية ومرنة لدعم إعداد 
المناوبات العادية وخالل الليل والمضاعفة 

قائمة الواجبات 

قادر على إعداد قائمة واجبات فردية أو جماعية بواجهة 
مستخدم قائمة على التقويم

كشف الحضور 

تتوفر سجالت الحضور للمستخدمين لتعديبلها واالطالع عليها 
من جانب المستخدمون والمديرون المفوضون

• إصدار التقارير
31 تقرير شامل 

31 تقرير حضور وانصراف شامل مفيد ألي مؤسسة 

عالمة مائية 

يدعم بصمة العالمة المائية الرقمية المخصصة 

حفظ التقارير في تنسيقات عديدة 

 MHT و HTML و PDF طباعة وحفظ التقارير في تنسيقات
و RTF و XLS و XLSX و CSV و TXT وصورة و 

 XPS

 • الخواص اإلضافية
النظام تسجيل الدخول ببصمة اإلصبع لمدير 

يوفر تسجيل دخول اختياري بالبصمة لمدير النظام 
 OFIS TA باستخدام

مستخدم إنشاء الدفعة 

يسمح باإلضافة السهلة للكميات الكبيرة للمستخدمين عن 
طريق الدفعة

 

إعداد رسالة اإلتصال 

يوفر إعداد لرسائل اإلتصال للموظفين بواسطة الرسائل 
النصية القصيرة للوحدات الطرفية المحددة 
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FingerTec TCMS V3 قوة حل 
IP تحكم مركزي في العديد من الموديالت واألجهزة الطرفية وإدارة أجهزة يصل عددها حتى 999 على شبكة

جمع المعلومات والمخرجات

قنوات متعددة لنقل البيانات
DNS Dynamic، IP/، يدعم نقل البيانات عبر

TCP GPRS، 485/RS232 أو قرص فالش 
USB إلدارة النظام.

مخرجات بيانات متنوعة حول الحضور
يسمح بالمخرجات من كل من بيانات المراقبة الخام 

وبيانات الحضور التي يمكن استخدامها منِ قبل 
برنامج ثالث

نسيق مخرجات البيانات المحدد مسبقا
يمكن المستخدم من التحديد المسبق لطول البيانات 
وترتيبها إلى ملف المخرجات لالستخدام من ق بل 

طرف ثالث.

جمع بيانات 
المحطات الخارجية

جمع بيانات
 الفروع

جمع بيانات الموقع 
عن بعد

إجمالي 31 نوع من 
تقارير الحضور 

واالنصراف 

قارئ وقت الحضور 
RFID ببطاقة

قارئ وقت الحضور 
ببصمة اإلصبع

نظام الرواتب / 
الموارد البشرية

مركز فينجر تك كالود

تسجيل وقت الحضور
سيناريوهات عمل متعددة األنماط

يدعم العديد من جداول مناوبات العمل، اي 
المناوبات الُمضاعفة والمناوبات خالل الليل 

والمناوبات المرنة ويدعم إعدادات قوائم العمل 
الجماعية أو الشخصية. 

إدارة اإلجازات 
يدعم إدارة اإلجازات والعطالت في المؤسسات 
ويربطها ببيانات الحضور واالنصراف اليومية. 

تقارير تسجيل مواقيت الحضور في تنسيقات 
رقمية متنوعة

يوفر 31 تقرير شامل للحضور واالنصراف في 
تنسيقات رقمية وتنسيقات قابلة للطباعة. 

العالمة المائية 
يدعم بصمة العالمة المائية الرقمية المخصصة 

لتميز المستندات 

 TCMS V3 رسالة إلكترونية مباشرة من
يسمح بإرسال تقارير تلقائًيا عن طريق رسائل 

البريد اإللكتروني 

مخرجات بيانات الحضور واالنصراف 
يدعم تصدير بيانات الحضور واالنصراف 

باستخدام النموذج المصدر القابل لإلعداد ونشر 
بيانات الحضوور واالنصراف إلى المزودين 

 ADP و SAGE UBS البارزين للمرتبات مثل
و BDB Execupay وملنيوم لحلول المرتبات 
و MISYS و PayChecs و PayChoice و 

.Attache و QuickBooks

طابعة

USB أو قرص فالش RS485 أو RS232 أو TCP/IP الدمج

النشر الفوري في نظام المرتبات: 
Founder Digipay • WinCom Pay 7 • SAGE Payroll • EMAS • SQL Payroll • :ماليزيا

MYOB- Unipay Australia :أستراليا
 MISYS • ملنيوم لحلول المرتبات • BDB Payroll • Execupay • :الواليات المتحدة وكندا

PayChecs • PayChoice • QuickBooks • Attache 
إذا أردت دمج TCMS V3 بنظام المرتبات المحلي الخاص بك، يرجى اإلتصال بـ

info@fingertec.com لمزيد من التوضيح.

مراقبة البيانات على اإلنترنت

نظام مراقبة على اإلنترنت
المراقبة عبر االنترنت لسجالت المعامالت فقط عن 

TCP/IPطريق
 

محطة رصد تسجيل 
وقت الحضور عن 

ب عد

USB أو قرص فالش
 

RS485
TCP/IP أو RS232 أو 

جمع المعلومات والمخرجات

ضور
تسجيل وقت الح

مراقبة البيانات على اإلنترنت

النظام االلي و االداري
المزامنة الفورية 

مزامنة البيانات بسهولة للجهاز بعد إحداث 
 TCMS V3 تغييرات في

مزامنة الوقت
قم بمزامنة الوقت والتاريخ لجميع األجهزة 

الطرفية أوتوماتيكيا، أو يوميا.

تنزيل البيانات أوتوماتيكيا
يعين وقت محدد لتنزيل بيانات من الوحدات 

الطرفية للحضور واالنصراف الخاصة بفينجر 
تك تلقائًيا 

النسخ االحتياطي للبيانات
يعين وقت محدد للنسخ االحتياطي لقاعدة البيانات 

الخاصة بالبرنامج. ويمكن إعادة بناء البرنامج 
بسهولة من ملفات النسخ االحتياطي. 

قارئ وقت 
الحضور بالوجه

قارئ وقت 
الحضور ببصمة 

اإلصبع

الخواص
 

اإلعداد السريع
• معالج إعداد سريع لتسهيل اإلعداد البسيط خالل 

بدء التشغيل األولي 
•  يوفر نماذج إعداد لتقليل الوقت المطلوب إلعداد 

النظام 

خواص أمن معززة 
• أداة قفل الشاشة؛ التسجيل التلقائي للخروج بعد 

وقت االنتظار
•  يوفر سجالت تاريخ وخطوط سير مراجعة 

مفصلة لتتبع التغيرات الحادثة في اإلعداد السابق 

واجهة مستخدم مناسبة 
• توفير سمات واجهة مستخدم مختلفة وبسيطة 

لتعريف المؤسسة بتصميم مخطط الشجرة 
للويندوز ومخططات نمط الشريط. 

خواص إضافية 
• يدعم لغات متعددة

• يضيف المستخدمين بالدفعة 
• البحث التلقائي عن األجهزة عن طريق الشبكة 

بواسطة المسح اإللكتروني 
• تسجيل دخول متعدد للمستخدمين 

• استيراد مستخدمين من برامج األطراف األخرى 
• التسجيل االختياري للدخول ببصمة اإلصبع 

إلداريى النظام 
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محطة إعالنات 
الشركات

محطة مراسلة 
الشركات بالرسائل 

القصيرة

مكان التسجيل و

االتصاالت المؤسسية
نظام اإلعالنات المؤسسية

يسمح هذا النظام بتحميل ما يصل إلى 9 إعالنات 
للشركة (تنسيق jpg (.إلى األجهزة الطرفية 

الملونة والمختارة من FingerTec لتسليم رسائل 
الشركة الفورية.

(SMS) نظام الرسائل القصيرة
يسمح هذا النظام بعرض رسائل االتصاالت 

المؤسسية إلى الموظفين عن طريق SMS ،وإدارة 
استخدام برنامج TCMS v3  لألجهزة الطرفية 

المختارة فقط.

• نظام التشغيل: ويندوز 7 ، ويندوز 8، ويندوز 10، ويندوز سيرفر 2008/2012 (32 بت و64 بت) الحد األدنى من متطلبات النظام
• المعالج: إنتل (عالمة مسجلة)، كور (عالمة مسجلة)، 2 ديو 2.5 هرتز أو أعلى 

• الذاكرة: 4 جيجا بايت من الرامات أو أعلى (مطلوب زيادة الرامات إذا كان من المتوقع أن تكون المعالجة معقدة) 
• القرص الصلب: 80 جيجا بايت 

• مستوى الدقة: 1024X 768 أو أعلى

 • اإلنجليزية • العربية • الروسية • الصينية •  الماليو لغة البرنامج
 • اإلسبانية • األلمانية • التايالندية • اإلندونيسية

اعداد التقارير
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