
AC100C

TCP/IP RS232/ RS485 USB

والحضور الوقت تسجيل نظام
اإلصبع ببصمة

بثمن يقدر ال ُيشترى.. لكنه وال ُيباع ال الوقت

 AC100: FingerTec منتجات مجموعة في األحدث إليك نقدم نحن
شركة السابق AC100 من المنتج من تطورا أكثر المنتج AC100C! هذا
األلوان شاشة مثل إضافية خواص على اآلن يحتوي إنه FingerTec حيث
تصميم تم باستخدام USB. لقد البيانات وإدارة التنصيب، وأيقونات الكاملة،

األصغر الشركات تتمكن وبحيث الكلفة حيث من فعاًالً يكون AC100C بحيث
الوقت إدارة وأنظمة لألمن المخصصة ميزانياتها تكون التي الشركات أو حجًما

بها.  الخاصة العمل بيئات في حلول FingerTec وتنفيذها على االعتماد من أقل
العمليات وسجالت البصمات نماذج الستيعاب مذهلة يتمتع AC100C بقدرة

الوقت في والتحكم اإلدارة نظام مع المزامنة على قدرته إلى باإلضافة
ليكون األساس تصميم AC100C في تم أسهل. لقد نحو على البيانات إلدارة

تكلفة. وأقل عملية أكثر

اإلصبع صمة المرور كلمة

”للزمالء“  التسجيل من التخلص
بنظام التسجيل نظام في الضعف نقطة إن
”للزمالء“  التسجيل هو والساعة البطاقة

وقت بتسجيل الموظفين أحد فيه يقوم الذي
منهما أي تأخر إذا آخر لموظف الحضور

باستخدام هذه الضعف نقطة من تخلص
من بدًال شخص لكل فريدة إصبع بصمة

بالساعة! التسجيل بطاقة

 USB بـ البيانات إدارة
منفذ USB في AC100C في يوجد

وتحميل تنزيل ليجعل نفسه الطرفي الجهاز
والجهاز الشخصي الكمبيوتر بين البيانات

ا. وسريًعً سهًالً الطرفي

ملونة شاشة
الجديدة الملونة الشاشة إلى بالنظر استمتع
الشاشة جهاز AC100C. أصبحت على

وضوًحا.  وأكثر وأفضل أكبر اآلن

المال مقابل قيمة
تسجيل أجهزة من الموديل هذا تصميم تم لقد

بحيث بطبيعته اقتصادًيا ليكون الحضور
حلول FingerTec بتكلفة تنفيذ من تتمكن

األمر يتعلق عندما بأنه ا دائًمً نؤمن أقل. نحن
للمساومة! مجال فال باألمن

مضاعفة سعة
جهاز AC100C حيث سعة تقدير تسئ ال

إجمالي 8000  تخزين اآلن بإمكانه
األصابع ( 8 أضعاف بصمات من نموذج

 (AC100 السابقة المنتجات مجموعة سعة
للعمليات! وحتى 200.000 سجًالً

االستخدام سهولة
جهاز AC100C تقوم في أيقونات توجد

التنصيب بوظيفة الخصوص وجه على
سهولة ميزة بكامله الجهاز تعطي التي

االستخدام.

عملي جهاز
الخواص حجم يحتوي AC100C على

بطريقة مثل: التحقق فقط تحتاجها التي
العمل، رموز المرور، كلمة ،N:1:1/1

ألية مقابًالً تدفع لن بأنك يضمن وهذا إلخ،
تستخدمها. ولن ضرورية غير خواص Center point

Product

اإلنترنتإدارة الحضور للبيانات عبر 
حل سحابه TimeTec مركزة بيانات 
الحضور في الخادم سحابة المضمون 

لسهولة اإلدارة، والرصد والتدقيق، وهي 
متاحة على االنترنت بتكلفة اشتراك 

الحد األدنى من USD 2 لكل مستخدم 
شهريا فقط.
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طة تصميم

المواصفات و الخصائص
الطراز

معالجة السطح
نوع الماسحة
المعالج االلي

الذاكرة
الگوريتم

األبعاد (الطول×العرض×االرتفاع)، بالمليمتر
التخزين

•  قوالب بصمات األصابع 
• المعامالت

التسجيل والتحقق
• الطرق

• بصمة اإلصبع الموصى بها لكل معرف مستخدم
• وضع بصمة اإلصبع
• زمن التحقق (ثانية)

(FAR) نسبة معدل القبول الخطأ •
(FRR) نسبة معدل الرفض الخطأ •

االتصاالت
• الطريقة

• معدالت الباود
محيط التشغيل

• درجة الحرارة (مئوية)
• نسبة الرطوبة (%)

• إدخال الطاقة
وقت الحضور
• رموز العمل

 • تدقيق المعامالت سريعة
الوسائط المتعددة

• الصوت
• عر ض

• رسالة قصيرة

لغات التحية / لغات شاشة القارئ
التغليف

(H) 225 × (W) 90 × (L) 245 : (مم) األبعاد
 0.98 kg : الوزن

المعتمد: التجزئة اجر

، (RS232 & RS485 اختياري)
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AC100C

 (ABS) أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
الماسح الضوئي الغير مغلف

800 MHz

SDRAM ذاكرة فالش 256 ميجا و128 ميجا
BioBridge VX 9.0 / VX 10.0

144 x 48 x 195

8000

200000

بصمة اإلصبع (N:1،1:1)، وكلمة المرور والبطاقة
2

أي زاوية
< 1

< 0.0001

< 1

USB, TCP/IP فالش القرص

9600, 19200, 38400, 57600, 115200

0 ~ 45

20 ~ 80

DC5V 2A

نعم

نعم

نعم

3.0 لون  TFT” 65K الشاشة

نعم

اللغة اإلنجليزية (قياسية)، اللغة العربية، اإلندونيسية، الصينية (التقليدية / المبسطة) و 
الكانتونية والفيتنامية واليابانية واألسبانية والبرتغالية (البرتغال) والتركية.

اللغات االخرى متوفرة عند الطلب

TCP/IP (نظام قارئ واحد)

للتوضيح فقط
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مهايئ
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مهايئ
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AC100C

AC100C
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TCP/IP (نظام متعدد القراء)

مفتاح / محول مفتاح / محول

TCP/IP TCP/IP

DC 5V 2A
مهايئ
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مهايئ

AC100C




