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®FingerTec کو اپنانا آپ کا دانشمندانہ فيصلہ هے جو آپ کو biometric کا مکمل حل پيش کرتا هے.

بس info@fingertec.com پر ايک ميل بهيج کر شروع هو جائيے

Biometrics کا نظام شناخت ان دنوں عام هوتا جا رها هے۔ ليکن اسکا حصول آسان نہيںهے. اپنے مقابلہ جاتی قيمت کے ساته ساته فنگر ڻيک
ایسی کمپنی هے جو اپنی مصنوعات کو DIY اکی حيثيت پہچان کروانا چاهتی هے، مناسب قيمت کے ساته ساته اپنے خريداروں کا بهی خيال رکهتاهے.
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کئی زبانوں ميں دستياب رہنما اصول ®FingerTec کے نظام کے نفوذ
کا ايک بہتريں نظريہ پيش کرتا هے.

ہمارا کيو اسڻارٹ رہنما اصول

AdapTecانسڻاليشن کے لئے خاص طور پر ڈيزائن کيا هوا FingerTec®
نہ صرف حفاظت عمل کو تقويت ديتا هے بلکہ ترکيبی عمل کو بهی آسان بنايا هے.

 ہمارا AdapTec TA /AC اساسری
 (AC900 کا اسڻانڈرڈ/ دوسرے ماڈلس کے لئے اختيارات)

http://www.fingertec.com. اس سائٹ کے ذريعہ
رجسڻريشن ہمارے 12 کی وارنڻی مدت ميں 2 ميہنے
کا اضافہ کرتی هے. اسکے ساته ساته آپ کو کمپنی کی
نئی مصنوعات اور ساقٹ وير اپگراڈس سے وقتا فوقتا

آگاہ کيا جاتا رهےگا.

ہماری عالمی مصنوعات وارنڻی کی رجسڻریشن

http://user.fingertec.com. اس سائٹ ہمارے هارڈ وير اور
سافٹ وير کی اّپ کو اهم ڻيکنيکل ڻپس ميلںگي، آپ مختلف
زنانوں جديد ترين سافٹ وير اور ويڈيو گائڈس کی مانوئل یہاں

سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے هيں.

خريداروں کی مدد کے لئے ہماری ويب سائٹ

support@fingertec.com. اس سائٹ سے آپ نہ صرف ہمارے دنيا بهر ميں پهيلے ريسيلرس
تعاون حاصل کرتے هيں بلکہ آپ براہ راست صرف 24 گهنڻے ہم سے تعاون حاصل

کر سکتے هيں.

ہمارا ای ميل تعاون

®FingerTec کی طرح Biometrics کا نفوڈ آسان

تمام ترFCC اورCE کی سرڻيفکٹ حاصل شدہ هے، کوليڻی
ميں نمبر ايک هے، بنيادی اورترقی يافتہ ضابطہ وقت اور
داخلہ کی ترکيب يہ تمام سهوليات صرف ®FingerTecکی
مصنوعات ميں پائی جاتی هيں جو قابل اعتماد بهی هے اور

استعال ميں بهی آسان هے.

AC100 series اور ،TA100 ،AC800 ،AC900 ميں TCMS V2
 ايک ساته دستياب هے. ايک قابل بهروسہ سافٹ وير جو جامع ضابطہ
وقت اور دخول کی عملداری پر کنڻرول، بہت سود مند 15 مختلف
رپورڻس کی تياری، ®FingerTec کے هارڈ ويرجو پوری دنيا ميں
استعمال ميں اليا جا رہا هے اس سے بغير کسی مشکل کہ جڑ جانا اسکی
سب سے بڑی خصوصيت هے. يہ نظام دنيا کی 11 مختلف زبانوں ميں
دستياب هے. اس ميں انگلش، مالء، چينی، (خاص کر فان اور جيان)
 تهائی، ويتنامی، روسی، انڈونيشيائی، جرمن، عربی، اوراسپينش.

ہمارا مانوئل
آسانی سے سمجه ميں آنے کے لئے اسے پروفيشنل ڈهنگ اور جامع
 طور پر لکها گيا هے جس ميں مناسب خاکہ اور تصاوير کو جگہ دی گئی
هے. مانوئل انگلش زبان ميں چهپی هے، اسکی سافٹ کاپی ہمارے ويب
سائٹ http://user.fingertec.com پر دستياب هے.       

VCD ہماری
خريداروں کو ذہن ميں رکهتے هوئے ®FingerTec کی VDCs جس
ميں هارڈوير اور سافٹ وير کی معلومات هيں وہ®FingerTec کے
نظام کو سمجهنے کے لئے خريدار کی قدم بہ قدم رہنمائی کرتی هے. VDCs ک
و انگلش زبان کے عالوہ کئی دوسری منتخب زبانوں ميں بهی تيار کيا گيا هے.

ہمارا ہارڈو ير

ہمارا سافٹ وير
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آپ ®FingerTec سے کيا حاصل کر سکتے هيں

صرف ايک انگلی سبهی مسئلے کا حل


