ایتم تعریف کاربر:
 -1کلید منو را نگه دارید تا وارد منوی دستگاه شده
 -2پس از ورود به منوی به بخش تعریف رفته :
*کدکاربر  :کدی که جهت تعریف کاربر باید وارد شود (حداکثر تا  9رقم) به یاد داشته باشید کدی
برای کاربران اختصاص می دهید را یاداشت کنید تا هنگام تعریف در نرم افزار هم این کد را به
شخص مورد نظر اختصاص دهید .

نام  :در قیمت می توانید نام شخص را به صورت انگلیسی (فینگلیش) بنویسید  ،جهت فعال شدن
صفحه کلید انگلیسی کلید منو ( ) M/okرا فشار تا حالت تایپ انگلیسی فعال گردد  ،سپس می
توانید نام شخص را وارد کنید و در پایان کلید  Escرا جهت پایان ثبت فشار دهید.
ثبت اثر  :در این قسمت می توانید اثر انگشت فرد را تعریف کنید ( تا  10اثر انگشت برای هر فرد
می توانید تعریف کنید تا اگر انگشتی دچار مشکل گردید بتواند با انگشت دیگری که دارد ورود
خروج خود را ثبت کند) وارد این بخش شده و برای تعریف هر اثر انگشت  ،ان انگشت را شخص 3
مرتبه پشت سرهم قرار داده تا دستگاه اثر شخص را تطبیق داده و ذخیره کند ( .در هر بار تطبیق اثر
مستطیل سبز رنگی پر شده ) پس از پر شدن  3مستطیل اثر فرد تعریف شده و از قسمت ثبت خارج
شده  ،که بعد از خارج شدن در جلوی ثبت اثر تعداد انگشت های تعریف شده شخص را نمایش می
دهد .
در صورت تعریف اثرانگشت دیگر مجدد وارد همین بخش شده و انگشت دیگر شخص را تعریف
می کنیم .
ک /ع (کلمه عبور)  :در بخش می توانید رمز عبوری برای شخص ثبت کنید (توسط این قسمت فرد
می تواند با کد کاربری  +رمز عبور ورود خروج های خود را ثبت کنید .
کارت  :این گزینه در دستگاه  TA500Rوجود داشته که جهت ثبت کارت  RFIDبرای شخص می باشد
 ( .در صورت اختصاص دادن این گزینه فرد با کارت ورود خروج خود را می تواند ثبت نماید  ).پس
از وارد شدن به این بخش کارت را نزدیک بخش کارت خوان دستگاه کرده تا اطالعات کارت برای
این شخص ثبت گردد .
سطح :
کاربر  :کاربر عادی که فقط می تواند ورود و خروج خود را در دستگاه ثبت نماید .

مدیر  :فردی که دسترسی به منوی دستگاه را داشته و انجام تمام تنظیمات دستگاه .

ذخیره  :ذخیره تمام تعاریفی که برای کاربر انجام داده اید .یا کلید ()M/Ok

آیتم مدیریت :
در این قسمت می توانید به مدیریت کاربران تعریف شده در دستگاه پرداخته از قبیل حذف
،ویرایش(اضافه کردن اثر انگشت ،حذف کردن اثر انگشت ،تغییر رمز عبور  ،تغییرکارت ) پرداخته .
اگر به قسمت سمت راست دستگاه نگاه کنید  ،راهنمایی این موارد را مشاهده می کنید :
که با زدن کلید صفر ( ) 0کاربر را می توانید از دستگاه حذف کرده .
با زدن کلید  M/Okمی توانید کاربر ار ویرایش کنید .
کلید  : 1می توانید کاربر را در لیست جستوجو کرده و اعمال مورد نظر را انجام دهید .
کلید  : 2رکودها ثبت شده کاربر در بازه زمانی مشخص را مشاهده کنید .
کلید  : 3با فشردن این کلید به بخش تعریف کاربر ارجاع داده می شوید .
فلش های باال پائین هم جهت مرور لیست کاربران تعریف شده .

آیتم ارتباط :
در این قسمت می توانید تنظیمات شبکه را انجام دهید .

آیتم تنظیمات :
در بخش می توانید  ،تنظیماتی از قبیل  ،تاریخ و ساعت  ،زبان دستگاه و  . ...را انجام دهید .
آیتم  Usbفلش :
در این قسمت می توانید اطالعات ورود و خروج (فراخوانی رکورد)  ،انتقال کاربران (فراخوانی کاربر)
بارگزاری کاربر (اپلود کاربران)
فراخوانی رکورد  :انتقال اطالعات ورود و خروج کاربران به فلش درایو و انتقال به نرم افزار .
فراخوانی کاربران  :توسط این گزینه می توانید از کاربران تعریف شده در دستگاه بکاپ گرفته که در
هنگام لزوم مجدد کاربران را بارگزاری کرده  ،تا در صورت اتفاقات پیش بینی نشده مجبور به
تعریف مجدد کاربران نگردیم و یا اینکه اگر مدل مشابه ای دیگر از این دستگاه وجود دارد کاربران
دستگاه ها را به دستگاه دیگر انتقال دهیم تا مجبور به تعریف کاربر در هر دو یا چند دستگاه نشویم .
بارگزاری کاربران  :اپلود کاربران از بکاپ گرفته شده یا از دستگاه دیگر .
آیتم اطالعات :
حذف رکورد  :فقط اطالعات ورود و خروج را از دستگاه حذف می کند (حافظه دستگاه خالی شود).
حذف همه  :حذف ورود و خروج ها و کاربران تعریف شده در دستگاه .
حذف مدیران  :برداشتن مدیران دستگاه .

آیتم رکورد :
گزارش گیری رکودهای کاربران در دستگاه .
آیتم اطالعات :
نمایش اطالعات نرم افزاری دستگاه و میزان استفاده شده از حافظه دستگاه .

مشخصات
روش شناسایی
نوع سنسور
تعداد اثرانگشت قابل تعریف
تعداد تراکنش های قابل ذخیره
قرار دادن انگشت
زمان شناسایی
روش ارتباط
باتری داخلی
دمای موثر
رطوبت
ولتاژ ورودی
خروجی صدا
صفحه نمایش
پیام رسانی
زبان فارسی سخنگو و صفحه
نمایش



اثرانگشت و رمز عبور (هر کدام به تنهایی و یا ترکیبی)

نوری ضدخش
2000
80000
در همه زوایا
کمتر از یک ثانیه
شبکه ،حافظه USB
دارد ( 2ساعت در حالت کار 4 -ساعت در حالت ذخیره)
 0تا  45درجه سانتی گراد
 20تا  80درصد
DC 12V 1.5A
دارد
2.8" Color TFT Screen
دارد
دارد

امکان همسانی با کلیه نرم افزارهای درون سازمانی (تیم برنامه نویسی مقیم)

 دارای  2سال ضمانت و  10سال خدمات پس از فروش
 ساخت کشور مالزی

