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i-Kiosk 100 Plus

يذهب Plus 100 i-Kiosk بعيدًا عن مدى  المهام المكلف بها وليس ذلك فقط من خالل العمل كجهاز وصول للباب والحضور، ولكن أيضًا كوسيلة 
لالتصال مع المحيطين. شاشة عرضه الكاملة التي تعمل باللمس والتي تستخدم أساسا للتثبيت، يمكن أيضًا أن تستخدم لعرض الرسائل القصيرة، 

أشرطة الفيديو، والموسيقى لغرض عالمات الشركة التجارية واإلعالن.  وبتكامله مع الجهاز فهو أيضًا عدسة عالية الجودة تلتقط صورة للمستخدم 
أثناء التحقق، سواء كان ناجح أم ال. باإلضافة إلى اتصال قرص فالش USB، يوفر هذا الجهاز أيضًا خيار مزامنة البيانات من خالل اتصال واي 

فاي. كامًال مع توافر وظائف مفتاح االختصارات، وهذا النموذج من الجهاز البيومتري يبرهن على سهولة اإلستخدام والقيمة المادية.

الكاميرا 
ال تساوم على األمن! في كل مرة يحاول 

مستخدم التحقق في منطقة مصّرحة، 
تلتقط هذه الكاميرا عالية التقنية صورة 

للمستخدم. هذه الميزة مفيدة في درء 
المخربين، وفي حاالت اإلكراه. 

طرق متعددة للتحقق 
هل تلفت بصمتك بسبب اإلصابات؟ نحن 
نفكر في المستقبل. الجهاز لديه كلمة سر 
والتحقق من بطاقات RFID للتراجع في 

حال الفشل في قراءة بصمتك.

سعة الحجم الضخمة
احصل على ما يصل إلى 10,000 
نموذج للبصمة و200,000 سجل 

للمعاملة – وذلك أكثر من كافي لتلبية 
احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

إدارة البيانات الالسلكية 
  USB هذا صحيح. مع منفذ قرص فالش

واتصال بيانات واي فاي، يمكن اآلن أن يتم 
مزامنة البيانات دون أي متاعب سلكية. 

 T9 طرق اإلدخال
 T9 قلل الوقت والجهد بإستخدام طريقة

للكتابة عند القيام بإدخال البيانات. مع 
مدخل T9، تحتاج فقط إلى الضغط على 

الزر مرة واحدة لألبجدية التي تريدها.

  

مفاتيح االختصار 
برمج هذه المفاتيح لتأخذك إلى الوظائف 

المستخدمة عادة في خطوة واحدة فقط. هل 
ذكرنا إننا نجعل األمور سهلة؟

تحكم في بياناتك بسهولة
أصبح من السهل اآلن ومن خالل 

استخدام حزمة منتجات برامج فينجر تك 
التحكم في البيانات، حيث يتيح لك برنامج  

تي سي إم إس رفع التقارير ومراقبة 
سجالت الحضور واالنصراف ودمج 

برامج فينجر تك مع نظم الغير.

تلفزيون صغير 
خذ شاشة العرض باللمس الخاصة بك إلى 
المستوى التالي. قم بعرض إعالن الشركة، 

أغنية الشركة، أو حتى مقطع ترفيهي قصير 
لعمالئك / ضيوفك للمشاهدة في غرفة 

االنتظار الخاصة بك.

الوسائط المتعددة ممتازة اللون
ونظام مراقبة الدخولبصمة وقت الحضور
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رو ابط المواقع

المنتوج

دليل لالستخدام السريع

دليل التثبيت

دليل االستخدام

دليل الفيديو

نصائح تقنية

العبوة
األبعاد (مم)   : 350 (الطول) ×90 (العرض) ×  300 (االرتفاع)

الوزن            : 3.5 كجم
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التوصيل مخطط

االتصال بين عناصر النظام
نظام مرتبط بالشبكةللتوضيح فقط

TCP/IP
متقاطع) (سلك

TCP/IP (مستقيم) بلدن رباعي کابل بلدن سلك
 RS485 3017 مزدوج كبلA

مفتاح / محول
RS232/RS485

بيانات محول

AC110/240V
فولت تيار متردد

 مخطط التثبيت
بطارية قابلة إلعادة الشحن

بتيار مستمر 12 فولت

البرنامج

زجاج للكسر في 
حالة الطوارئ 

(داخلي)

داخلي

فوق السقف

السقف
القفل الكهرومغناطيسي

ON-OFF مفتاح

زر للضغط

خارجي

كابل التوصيل و اشارة فتح الباب

نظام غلق الباب

المواصفات
النموذج

تشطيب األسطح
نوع الماسح الضوئي

المعالج الدقيق
الذاكرة

الخوارزم
البعد(طول x العرض x االرتفاع)، ملليمتر

التخزين
• بماذج بصمة اإلصبع

• المعامالت
التسجيل والتحقيق
• الطرق (األساليب)

• بصمة اإلصبع الموصى بها لكل مستخدم
• موضع اإلصبع

• وقت التحكم (الثانية)
• التوجيه واالسترجاع السريع (%)

• الملف والحفظ (%)
تكنولوجيا البطاقة

RFID: 64-bit, 125kHz •
MIFARE: MF1S50/S70, 13.56MHz •

HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz •
اإلتصاالت
• الطريقة

• معدل الباود
• ويجاند  

بيئة العمليات (التشغيل)
• درجة الحرارة (مئوية)
• الرطوبة (نسبة مئوية)

• مدخالت الطاقة
وقت الحضور

• صفارة اإلنذار
• أكواد العمل

تعددية الوسائط
• الصوت
• إظهار

• الرسائل القصيرة
• إعادة تشغيل الموسيقى

• إعادة تشغيل االفالم
• بطارية داخلية إحتياطية

التحكم في الدخول
• مخرجات غلق القيادة

• مخرجات المنبه
• مكافحة التمرير

لغات التحية / لغات شاشة القارئ

i-Kiosk 100 Plus
(ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين

ماسح ضوئي للبصمة البصرية
600 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و 64 ميجا
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

320 x 70 x 260

10000

200000

بصمة األصبع (N:1 ,1:1) و بطاقة وكلمة السر
2

أي زاوية
< 1

< 0.0001

< 1

نعم
حسب الطلب
حسب الطلب

WiFiو USB و قرص RS485و RS232و TCP/IP

115200 ,57600 ,38400 ,19200 ,9600

مخرجات / مدخالت 26 بايت

0 ~ 45

20 ~ 80

DC 12V 3A

مدمج
نعم

نعم
شاشة ملونة  باللمس TFT 8.0 ، 65 ك

نعم
نعم
نعم

(DC 12V 2000mAh) نعم

DC 12V 3A / مخرجات المناوبة

NO/NC

نعم
اللغة اإلنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، اإلندونيسية والفيتنامية والتركية.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب


