
MENGOTOMATISASI KANTOR ANDA DENGAN
PERANGKAT BIOMETRIKA FINGERTEC

Sistem identifikasi biometrika menjadi suatu tren umum dalam otomatisasi perkan-

toran masa kini, namun, untuk mencapai tingkat ini bukanlah tugas yang mudah. 

Lambat namun pasti, Manajemen dari berbagai tempat kerja telah mulai melihat 

manfaat penerapan sistem biometrika untuk pengelolaan staf mereka, karena sistem 

ini mengurangi ketidakakuratan yang disebabkan berbagai insiden, seperti misalnya 

penitipan absensi.

Selain menawarkan harga kompetitif untuk semua produk sidik jarinya, FingerTec 

merupakan perusahaan yang melakukan usaha keras untuk menampilkan produk-

produknya sebagai DIY, memperbaiki kesenjangan antara teknologi dan pelanggan 

kami untuk mengurangi waktu implementasi dan biaya secara signifikan. Bukan itu 

saja, kami juga telah berusaha lebih jauh untuk memampukan FingerTec untuk dapat 

diimplementasikan secara global dengan melokalkan berbagai bahasanya, baik pada 

peranti keras maupun peranti lunaknya. Marilah kita tinjau bersama berbagai 

keuntungan bila memilih suatu perangkat biometrika FingerTec.
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Apa yang dapat Anda harapkan bila Anda membeli sebuah terminal FingerTec

Peranti Keras Berkualitas Top

Bila Anda membeli sebuah terminal FingerTec, 
terminal ini dilengkapi dengan masa garansi 
terbatas pengguna akhir selama 36 bulan sejak 
saat pembelian Anda. Hal ini berarti bahwa bila 
salah satu bagian yang bergaransi mulai tidak 
berfungsi dengan baik atau tidak bekerja dengan 
baik, kami akan memperbaiki atau mengganti 
bagian tersebut untuk Anda tanpa bertanya-
tanya lebih jauh. Sederhana dan tidak berbelit-
belit.

 Surel:
Hubungi support@fingertec.com dan sebuah 
balasan akan Anda terima dalam jangka waktu 12 
jam, dengan jaminan.

 Obrolan Daring (Online):
Skype kami u ntuk mendapatkan dukungan cepat 
(GMT +8).

 Tim Peninjau
Perkenankan kami untuk meninjau secara 
langsung untuk setiap galat dan kesalahan, dan 
izinkan kami untuk segera memperbaikinya.

Garansi Produk Global
Semua produk kami hadir dengan peranti lunak 
yang disebut TCMS V2 – Sebuah peranti lunak yang 
sudah terbukti dapat memberikan waktu 
kehadiran yang komprehensif dan fungsionalitas 
control akses, mengeluarkan 16 jenis laporan yang 
bermanfaat, terintegrasi secara sempurna dengan 
peranti keras FingerTec yang digunakan oleh 
ribuan pengguna di seluruh dunia.

Bersertifikasi FCC dan 
CE, QC yang bijak, 
verifikasi 1: N yang 

sudah terbukti, waktu kehadiran dasar dan lanjut 
dan pengaturan akses pintu- Keseluruhannya, 
produk-produk FingerTec dapat diandalkan dan 
ramah-pengguna, sebagaimana terbukti oleh 
berbagai sertifikasi kendali mutu kami. Terminal 
FingerTec hadir dalam berbagai bahasa yang 
berbeda, baik dalam peranti keras maupun 
peranti lunak kami. Pilihlah dari sejumlah 
pengaturan bahasa kami ketika mengajukan 
pesanan Anda!

Dukungan Ekstensif Peranti Lunak

DVD Gerakan Hijau ini berisi semua hal yang Anda 
perlukan. Sejalan dengan misi baru kami untuk 
menghapus jejak karbon yang berhubungan 
dengan FingerTec, sekarang kami telah memampat-
kan peranti lunak kami, panduan video, panduan 
memulai cepat, panduan instalasi, dan berbagai 
petunjuk ke dalam DVD berjudul FingerTec Going 
Green DVD (DVD Gerakan Hijau FingerTec). Berbagai 
petunjuk tersebut dipersiapkan sedemikian rupa 
sehingga bila dibutuhkan, Anda dapat mencetaknya 
tanpa hambatan apa pun. Juga dalam DVD kami 
terdapat beberapa tautan eksternal yang berguna 
seperti misalnya ke situs web Pengguna Akhir 
khusus kami dan situs pendaftaran garansi.

Gerakan Hijau, Semua Lengkap
Dalam DVD

FingerTec berusaha lebih jauh untuk membuat 
para pengguna akhirnya merasa mendapat 
dukungan. Itulah sebabnya mengapa kami telah 
membuat Situs Web Pengguna Akhir. Dalam situs 
web ini, Anda akan menemukan berbagai tautan 
yang menghubungkan Anda dengan situs 
pendaftaran garansi kami, berbagai saran teknis, 
katalog aksesori, dan update terbaru untuk peranti 
lunak kami, TCMS V2. Apakah Anda kehilangan 
kunci TCMS V2 Anda? Anda cukup bergerak 
menuju situs web tersebut untuk mendapatkan 
kembali kunci baru, atau Anda dapat juga 
mengutarakan komentar Anda melalui formulir 
umpan balik kami.

Situs Pendukung Pengguna Akhir

Dan kalau belum cukup, 
FingerTec juga memiliki 
berbagai bentuk dukungan dan 
komunikasi lain yang mungkin 
Anda menghadapi kesulitan 

dengan produk kami. Apabila ada pertanyaan, 
kirimkan surel saja dan dapatkan balasannya dalam 
24 jam, atau bila Anda menghadapi masalah dengan 
salah satu produk kami, Anda dapat mengirim surel 
kepada tim pendukung kami untuk mendapatkan 
jawaban dalam jangka waktu pendek, 12 jam, atau 
Anda dapat menambahkan para teknisi bersertifikat 
kami ke antar muka obrolan daring pilihan Anda dan 
berkomunikasi langsung dengan mereka!

Dukungan lewat surel dan daring
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