
تحديد باب الدخول بسهولة
من خالل اإلتصال بباب دخول فينجر تك 
وباب الدخول الخاص ببرنامج أنجرس، 

يمكن للزوار أخذ تصريح الدخول مع تتبع 
ذلك من خالل النظام.

سجل الطريق
ُيسجل نظام أنجرس إلدارة الزوار 

سجل طريق كل زائر من خالل إدارة 
المعلومات الشفافة حول كافة زيارات 

الدخالء للمبنى واألشخاص الذين يقابلونهم 
في الشركة.

فحص حاالت الطواريء الفعال
خالل حاالت الطواريء، يمكن لنظام 

أنجرس إلدارة الزوار تقديم معلومات حول 
الزوار الذين ال يزالون في البناية والذين 

غادروا نظرًا لتعليمات السلطات باإلخالء. 
ومن خالل سجل الطريق، تم إخطار 

السلطات حول آخر دخول/ خروج معلوم 
للزوار للقيام باإلخالء الفعال.

قائمة الزوار الممنوعين من الدخول
يجب على الزوار اإللتزام بقواعد ولوائح 

المبنى بهدف البقاء في القائمة البيضاء 
وعند اإلخفاق في القيام بذلك أو عند 

تكرار األوامر سيتم نقل الزوار إلى القائمة 
السوداء حتى يتم إتخاذ قرار بشأنهم من 

قبل السلطات

عملية التسجيل عبر اإلنترنت
يمكن للموظف/ الزائر تسجيل الزيارات 

بشكل ُمسبق لكي يتجنب الزوار وقت 
اإلنتظار ولتقديم المعلومات. ويمكن القيام 
بقبول أو رفض الزائر أيضًا عن طريق 

اإلنترنت إلسراع العملية.

بيانات الزائر السليمة
من خالل الحصول على كافة بيانات الزائر 

السليمة والمتاحة عبر اإلنترنت، ستكون 
الزيارة القادمة للزوار الُمسجلين بالقائمة 

البيضاء سهلة ولن يتم السماح للزوار 
المدرجين بالقائمة السوداء بدخول المبنى 

ألسباب قوية.

النظام التلقائي
لن يتم بعد اآلن التسجيل كتابيًا بسجل الزوار 

من قبل حراس األمن/ الزوار. فالتسجيل 
اليدوي للمعلومات يزيد من إحتمالية 

األخطاء وذلك من شأنه تقديم معلومات 
خاطئة لإلدارة أثناء حاالت الطواريء. ومن 

خالل النظام التلقائي لن يتم الشك في مدى 
دقة البيانات بعد اآلن.

الواجهة سهلة االستخدام
تم تصميم نظام أنجرس إلدارة الزوار من 
خالل واجهة بسيطة وسهلة االستخدام مما 
يجعله نظام سهل حتى بالنسبة لألشخاص 
خارج مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك 

ما يؤهل األشخاص للتعامل مع النظام دون 
الكثير من التدريب وتم توفير اإلرشادات 

لتسهيل العملية طوال الوقت

يرحب بالزائرين ويحافظ على األمن

 يقوم نظام أنجرس إلدارة الزوار بتشغيل إدارة زوار المبنى الخاص بكم آليًا من خالل أحدث نظام
 أنجرس إلدارة الزوار المصمم لتقديم إجراء منهجي إلدارة الزوار اآلتيين والخارجين. وُيسهل
 نظام أنجرس إلدارة الزوار عملية تسجيل الزوار مع نظام ما قبل التسجيل عبر اإلنترنت الذي

 يزود المستأجرين بمعلومات حول الزائرين قبل قبول الزيارة وبالنسبة لحراس األمن للتحقق
 من حالتهم عند وصولهم. وعند تحديد الزوار المحتالين، يمكن لنظام أنجرس إلدارة

 الزوار أن يحمي المبنى الخاص بكم من التهديدات األمنية وفي نفس
 الوقت يحتفظ بكافة سجالت الزوار السابقين لتتم مراجعتها
 وفحصها في المستقبل. ويعد نظام أنجرس لمراقبة الزوار

 متصل مباشرة بحلول دخول فينجر تك وقاعدة بيانات أنجرس
 ويمكنه تتبع سجل الطريق الذي سلكه الزوار لزيارة المبنى

.الخاص بكم، دون إغفال أي شيء في الترجمة

نظام إدارة الزوار



Ingressus

Q2i

R2 & R2c

Kadex & i-Kadex

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

042016

تسجيل الزائر الداخل

تسجيل الزائر الداخل

تسجيل الزائر عبر اإلنترنت

تسجيل الزائر عبر اإلنترنت

الرسم التخطيطي

المواصفات األساسية

عميل اإلنترنت بنظام أنجرس إلدارة الزوار 1

عميل اإلنترنت بنظام أنجرس إلدارة الزوار 2

خادم أنجرس
إتصال خادم أنجرس للدخول على 

أجهزة التحكم

 تقرير
عينة

نظام أنجرس إلدارة الزوار يعد نظام مدعم بالويب بالكامل

مزود بنظام باب أنجرس للدخول
• إعطاء الزوار تصريح بالدخول

• ربط حلول أخرى مثل الدوائر التليفزيونية واإلنذار لتسهيل نظام 
الدخول

MySQL قاعدة البيانات مدرجة تحت قاعدة بيانات أنجرس •

طباعة تقارير هامة، قابلة للتصنيف من خالل المجاالت 
المختارة

• تقرير ملف الزائر
يحدد كافة الزوار الحاليين والسابقين بالنظام

• تقرير الزائر المدرج بالقائمة السوداء
يوفر معلومات حول كافة الزوار المدرجين بالقائمة السوداء بالشركة.

• الوضع الحالي لسجل الزائر
تقدم قائمة كافة الزوار الحاليين الذين ال يزالوا متواجدين بالمبنى

• تقرير الزائر الُمسجل مسبقًا/ المحجوز
يعرض الزائر الذي يطلبون الزيارة من خالل التقدم بطلب عن طريق 

اإلنترنت ولكن دون تسجيل دخول
• تقرير إجمالي الزوار

يحدد كمية الزوار بناء على التاريخ المحدد

اإلرشادات المتصلة باإلنترنت والدليل المتاح
اللغات

• اإلنجليزية، • مالوي، • األندونيسية، • األسبانية، • الصينية التقليدية،
• الصينية المبسطة، • العربية ، • الهندية، • البرتغالية، 

• الفيتنامية، • التايالندية
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