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®FingerTec گزينه عاقالنهای برای شماست تا راه حل بيومتريك تضمين شدهای بيابيد.
با فرستادن ايميل به ما از طر يق آدرس info@fingertec.com از هم اكنون دست به كار شويد.

 سيستمهای شناسايی Biometrics امروزه متداول شده اند، اما رسيدن به اين جايگاه كار آسانی نبوده است. عالوه بر ارائه قيمتهای رقابتی برای
همه محصوالت اثر انگشت خود، ®FingerTec شركتی است كه تالش بسياری می كند تا محصوالت خود را به عنوان DIY (قابل نصب توسط

افراد غير ماهر) و با صرفه معرفی كند تا در نتيجه مشتريان راضی تری داشته باشد.
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طراحی شده به زبانهای مختلف، راهنمای شروع سريع ديد كلی خوبی
برای استفاده از كل سيستم ®FingerTec به شما می دهد.

راهنمای شروع سر يع ما

،FingerTec® به عنوان لوازم جانبی نصب با طراحی اختصاصی AdapTec
توليد شده است تا امنيت و راحتی نصب را بهبود بخشد.

 لوازم جانبی AdapTec TA/AC ما
 (استاندارد برای AC900/ اختياری برای ساير مدلها)

http://www.fingertec.com. به هنگام ثبت آنالين فورا
   2 ماه گارانتی اضافی محصول عالوه بر گارانتی 12 ماهه ای
 كه ارائه میدهيم دريافت كنيد. و،همچنين هرچند وقت يكبار از
آخرين خبرها و به روز رسانی های رايگان نرم افزارهای

ما آگاه خواهد شد.

ثبت گارانتی جهانی محصول ما 

http://user.fingertec.com. پيو ندی برای دريافت نكات
مفيد فنی مربوط به سخت افزار و نرم افزار، دانلود دستور
العملها به زبانهای مختلف، جد يدتر ين نرم افزار، راهنماهای

ويديويی، و غيره.

وب سايت پشتيبانی ما   

support@fingertec.com. به طور مستقيم خدمات پشتيبانی سوی فروشندگان مجدد ما در
سراسرجهان، بلكه از سوی ما در طول سال. ارسال جواب طی 24 ساعت

پشتيبانی ما از طريق ايميل

تجهيزات Biometrics به راحتی ®FingerTec هستند

 ،Discreet QC ،FCC & CF دارای گواهينامههای
تاييديه ثبت شده N:1، تنظيمات ابتدايی و پيشرفته حضور
FingerTec® و غياب و دسترسی  به در، در مجموع همه محصوالت
قابل اطمينان هستند و به راحتی مورد استفاده كاربران قر

ار می گير ند.

TCMS V2 با سیهای TA100 ،AC800 ،AC900 و
AC100 ارائه می شود. يك نرم افزار آزمايش شده كه عملكردهای
جامع حضور و غياب و كنترل دسترسی ارائه می دهد، 15 گزارش
متفاوت ارائه می دهد، كامال با سخت افزار ®FingerTec كه مورد
استفاده ميليونها نفر در ساسر جهان است يكپارچه می شود. 11 زبان
در دسترس است مانند انگليسی، مالی ، چينی ( فن و جيان )،  تايلندی،

ويتنامی، روسی، اندونزيايی، آلمانی، عربی و اسپانيايی.

دستور العمل ما
نوشته شده به صورت حرفهای و جامع، كامل همراه با نمودار
ها و تصاوير مرتبط برای درك ساده تر. اين دستور العمل
به زبان  انگليسی چاپ شده است و برای ساير زبانها، كپی نرم

از طريق وب سايت زير دسترسی است: 
http://user.fingertec.com

VCDما
با در نظر گرفتن مشتريان، VCD های ®FingerTec برای سخت
افزار و نرم افزار راهنماهای قدم به قدمی هستند تا به مشتريان در
VCD .كمك كنند FingerTec® جهت درك جنبههای عملی سيستم

ها به زبان انگليسی و ساير زبانهای انتخاب شده موجود است.

سخت افزار ما 

نرم افزار ما
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از ®FingerTec چه چيزی میتوانيد به دست آوريد      

يك تماس همه مسائل را حل میكند


