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 Webster تركيز سهل للمعلومات بفضل

اإلنترنت  على  تعتمد  منصة  عن  عبارة   Webster إن 
وتستخدم   ،SDK البرامج  تطوير  حزمة  استخدام  وتشبه 
لتوحيد وتركيز قاعدة البيانات الخاصة بالوقت والحضور.  
وبفضل منصة Webster ، يمكنك الدخول على البيانات 
متصفح  باستخدام  مكان  أي  من  والحضور  للوقت  األولية 
اإلنترنت.  تستطيع Webster أيضا القيام بدور منصة بين 
القارئ و حزمة برنامج TCMS V2، وهو حل تم إطالقه 
تسحب  سوف  الويب.  على  يعتمد  الحضور  لتسجيل  حديثا 
  FingerTec أجهزة  من  األولية  البيانات    Webster
الطرفية في الوقت الحقيقي وتسمح ألي جهاز مكَون تابع 
للمزيد  البيانات  بتنزيل  ويقوم  بها  يتصل  بأن  ثالث  لطرف 
من التحليل.  وبفضل الوظيفة المتوفرة التي تجعلك تسجل 
أي  وفي  مكان  أي  من    Webster حساب  إلى  الدخول 
تستطيع  لن  مريحة  وسيلة  حقا    Webster ُتعتبر  وقت، 

االستغناء عنها.

لن تقلق بعد اآلن  
مع Webster، تعتمد قدرة التخزين 

ألجهزةFingerTec  الطرفية على قدرة 
خادم Webster ، مما يجعلك تتخلص من 

القلق بشأن اإلدارة الداخلية. 

سهولة التكوين  
 تقوم Webster  بدور المنصة التي تركز 
البيانات من أجهزة FingerTec  الطرفية 

وتجعل من السهل عليك دمج أي برنامج 
لطرف ثالث في أي وقت.

إدارة تعتمد على الويب  
بعد التثبيت األول لـ Webster يمكن 

إدارتها بكل بساطة عبر الويب.

مركزية في إدارة األجهزة الطرفية   
مع Webster سوف تستطيع تركيز جميع 

أجهزة FingerTec في خادم واحد، مما 
يجعل إدارة الجهاز الطرف مناسبة. 

سهولة التثبيت    
 Webster يتميز تثبيت وإعداد خادم

بالبساطة، طالما يتوفر لديك كمبيوتر يدعم 
.Windows IIS

معالجة بسيطة للبيانات 
بفضل Webster أصبح من السهل على 
برنامج TCMS V2 أو أي برنامج آخر 
تسجيل الدخول وتنزيل بيانات الحضور 

إلجراء المزيد من المعالجة لها.

تحديث في وقت قياسي  
يتم تحديث البيانات من أجهزة  

FingerTec  الطرفية في وقت قياسي إلى 
Webster مما يمكنك من استعراض آخر 

التحديثات.  

مزامنة وقتية تلقائيا   
ضع حدا للتأخير الغير ضروري. تضمن لك 

Webster مزامنة حية ومباشرة للبيانات 
بين الفروع وتوفر لك المعلومات الحديثة في 

جميع األوقات. 
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رابط ويب طة تصميم

دليل المستخدم

يتم تركيز البيانات بسهولة عن ُبعد في خادم واحد. 1.

تخزين كبير للبيانات بدون القلق بشأن إدارتها.  2.

الدمج بسهولة مع TCMS V2 أو أي برنامج آخر. 3.

تتم إدارة البيانات كلها عبر الويب. 4.

تتم إدارة الفرع والمقر الرئيسي بسهولة من أي مكان. 5.

سهولة االستخدام مع جدار الحماية (باستخدام منفذ 80 قياسي) 6.

.7  .NET Framework 4.0. على Visual Studio .NET 2010 وMicrosoft Technology تستخدم أحدث تقنية من

تستخدم قاعدة بيانات MySql : قاعدة البيانات األكثر شعبية ومصداقية وسرعة في العالم. 8.

نظام مرتبط بالشبكات

نظام مرتبط بالشبكات

 Webster العمل التقليدي بدون

Webster التشغيل باستخدام

قاعدة بيانات

فرع 1 

فرع 2 

فرع 3 

برنامج لطرف ثالث 

أجهزة طرفية مدعومة من 
موديالت بشاشات سوداء وبيضاء

موديالت بشاشات ملونة

 Webster تدل على أنه الجهاز الطرفي مدعوم من “W” مالحظة:  الموديالت ذات الشاشات السوداء والبيضاء التي تحمل

برنامج لطرف ثالث 

نظام مرتبط بالشبكات

نظام مرتبط بالشبكات


