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ويعد اختيار شركة ®FingerTec هو االختيار األكثر حكمة لضمان الحصول على حل حيوي ناجح.
info@fingertec.com ابدأ اآلن، من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى عنواننا

إن أنظمة التعريف من خالل المعلومات الحيوية آخذ في االنتشار اليوم، إال أن الوصول إلى تطبيقها لم يكن با لمهمة السهلة. فبعيدًا عن توفير
 شركة ®FingerTec لألسعار التنافسية لكل المنتجات التي توفرها والتي تتعامل مع بصمات األصابع، فإن الشركة تبذل مجهودًا ضخمًا لتكون
 منتجاتها معتمدة على الخدمة الذاتية، وتقليل النفقات على عمالؤها، ومن خالل ذلك فهي تطلب رضا عمالئها.        
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 يوفر دليل البدء السريع، الذي تم تصميمه بلغات متعددة، نظرة شاملة
ممتازة على تطبيق نظام ®FingerTec الشامل.              

دليل البدء السريع الخاص بالشركة

،FingerTec® لقد تم إنتاج ملحق التثبيت المصمم خصيصًا لشركة
AdapTec، لزيادة األمان وتسهيل التثبيت.     

 ملحقات TA/AC الخاصة بالشركة
 (قياسي لطراز AC900/ خياري لطراز أخر)

http://www.fingertec.com. احصل فورًا على شهرين
إضافيين من الضمان على المنتج باإلضافة إلى مدة 12
شهرًا من الضمان التي نوفرها لك بشكل أساسي عند التسجيل
عبر اإلنترنت. كما سيتم إخبارك بأحدث األخبار وتحديثات
البرامج المجانية من وقت آلخر.    

تسجيالت الضمان العالمي بالشركة

http://user.fingertec.com. ارتباط للحصول على المزيد من
اإلرشادات فيما يتعلق بالبرامج أو األجهزة، ولتنزيل األدلة بلغات
مختلفة، وأحدث البرامج، وأدلة الفيديو، وما إلى ذلك.            

موقع ويب دعم المستخدم الخاص بالشركة

support@fingertec.com. احصل على الدعم المباشر لك، ليس فقط من الموزعين
 العالم، بل أيضًا منا نحن في كل أرجاء العالم. ونضمن لكم الحصول على الرد خالل
عبر24 ساعة.               

دعم الشركة عبر البريد اإللكتروني

FingerTec® لم يكن التعامل مع التطبيقات الحيوية أسهل من شركة 

كل المنتجات المعتمدة لدى FCC و CE، والتي  تمرعبر
 معايير جودة عالية، وتستخدم أسلوب تحقق واحد لمجموعة
 ومنتجات الحضور واالنصراف األساسية والمتطورة
 وإعدادات الوصول عبر األبواب والمنتجات الشاملة، كل
 هذه المنتجات يعتمد عليها وسهلة االستخدام.   

AC100و TA100و AC800و AC900 يتم إرفاق طرازات
مع برنامج TCMS اإلصدار الثاني. وهوبرنامج مختبر يوفر
 وظائف شاملة للحضور واالنصراف والتحكم في الوصول، كما أنه
يساعد على الحصول على 15 تقريرا مختلفا مفيدًا، كما يتكامل
بشكل كامل مع أجهزة ®FingerTec التي يستخدمها الماليين في
كل أرجاء العالم. والبرنامج متاح في 11 لغة، هي اإلنجليزية
 و المالوية والصينية (فان وجيان)، والتايالندية والفيتنامية و
اإلندونيسية والروسية و األسبانية واأللمانية والعربية.             

دليل الشركة
تمت كتابة األدلة بشكل محترف وشامل، كما تم  تزويدها باألشكال
التوضيحية والصور لتسهيل الفهم. والدليل مطبوع باللغة اإلنجليزية
وباللغات األخرى، كما أن النسخ البرمجية من الدليل متاحة عبر
           http://user.fingertec.com :موقع الويب التالي

ملفات VCD التي تنتجها الشركة
لقد أنتجنا هذه الملفات ونحن نضع عمالؤنا أمام أعيننا وتعتبر ملفات
VCD التي تنتجها شركة ®FingerTec للبرامج ولألجهزة أدلة خطوة
.FingerTec® بخطوة لمساعدة العمالء على فهم الجوانب العملية لنظام 
 ويتم إنتاج ملفات VCD باللغة اإلنجليزية بلغات أخرى و محددة. 

 تنا ة شرك أجهز

برامج شر كتنا
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FingerTec® ما الذي يمكن أن تحصل عليه من شركة

الحل يعطى واحد إصبع


