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اندماج سلس للقياسات الحيوية
والتحكم في الوصول

باإلضافة إلى الوحدات الطرفية للقياسات الحيوية من  ،Morphoتقدم MorphoManager by IDEMA
ً
وشاملا للتحكم في الوصول ومهام الوقت والحضور .حيث توفر التهيئة السهلة وإعدادات
سلسا
جها ًزا
ً
المجموعات واإلدارة المركزية وتقديم تقارير ُمفصلة.
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محطة التسجيل

خادم مزود بقاعدة البيانات المركزية

TCP/IP

عميل مطابق
تهيئة الخادم

يقوم بتسجيل بصمة وعروق
األصبع وقوالب الوجه ثالثية
األبعاد في نظام فردي.

يقوم بتشفير البطاقات
الذكية ® MIFAREو
® DESFireو®iClass

إدارة ما يزيد على
 100.000مستخدم
و 5.000محطة طرفية
للقياسات البيومترية

يُستخدم كتطبيق
قائم بذاته أو ُمدمج
مع المنصات الرئيسية
للتحكم في الوصول

إدارة المحطة الطرفية

إدارة المستخدم

إدارة ما يزيد على  100000مستخدم في قاعدة البيانات

تســـجيل البيانـــات الديموغرافية والصور وبصمـــة األصابع وعـــروق ً
األصابع (ما
يزيـــد على  10أصابـــع) وبيانات الوجـــه ثالثي األبعاد

االتصـــال وتكويـــن ما يصل إلـــى  5000قارئ للقياســـات الحيويـــة عن طريق
شـــبكات  LANو WANوWIFI

زيـــادة جـــودة تحصيل البيانـــات واألداء العـــام لنظام القياســـات البيـــو مترية
عن طريق اســـتخدام المستشـــعرات وخوارزميات الترميز وعمليات التســـجيل
المصممـــة من قبل الشـــركة األولـــى عالميًا في إنتـــاج القياســـات البيو مترية

دمـــج أســـاليب القياســـات البيـــو متريـــة المتعـــددة (بصمة األصابـــع وعروق
األصابـــع والوجـــه) وعوامـــل التعـــرف المتعـــددة في نظـــام فردي
ً
طبقا لحـــدود األمان الخارجيـــة ضن عملية
الوحـــدات الطرفيـــة للمجموعـــة
ا لتثبيت

تحديد المواقع الزمنية للوصول للمستخدم ومهام المجموعة

تحديـــد نمط التحكـــم فـــي الوصـــول التقليـــدي أو الخصائـــص المتقدمة
الوقت و الحضور

توزيع أدوار وميزات المشغل

تحديد تقنية  Wiegandأو ناتج تالمس مغلق

ترميز بطاقات عدم التالمس ®MIFAREو ® DESFireو®iClass
طباعة بطاقات الهوية من قوالب قابلة للتخصيص

تقديم التقارير وأدوات النسخ االحتياطي

خيارات االنتشار
توفيـــر الوقـــت والمـــال بفضل وقـــت اإلعداد القصيـــر وواجهة المســـتخدم
البديهيـــة ومهام ســـير العمـــل الموثوقـــة ميدانيًا
التكوين المتقدم للحاسوب الشخصي أو الخادم/العميل

إعداد تقارير عن المستخدم في الموقع وخارج الموقع

تتميـــز  MorphoManager by IDEMIAباالندمـــاج القوي مع منصات التحكم
في الوصول الرئيســـية التالية (:)1
- Infinias Intelli-M
- Inner Range Integriti
- Johnson Controls P2000
- Kantech Entrapass
- Keyscan System VII
- Lenel OnGuard
- Maxxess eFusion
- Open Options DNA Fusion
- Paxton Net2
- S2 Netbox
- Schneider Electric Continuum
- Siemens SiPass
- Software House C-Cure
9000

االســـترجاع فـــي الزمـــن الفعلي وتخزيـــن ما يصـــل إلى  1000000ســـجل
و صو ل

- ABC Financial DataTrak
- AMAG Symmetry
- Apollo APACS
- Blackboard Transact
- Brivo ACS
- Cisco CPAM
- ControlSoft Identity Access,
Lite/Pro
- DSX WinDSX
- Entry-Master
- Galaxy Control Systems
- GE / UTC Picture Perfect
- Honeywell WIN-PAK (SE/PE),
Pro-Watch
- Identicard Premisys

كمـــا يمكـــن أن تعمـــل MorphoManager BY IDEMIAبصورة مســـتقلة أو
االتصال مع األنظمـــة األخرى للتحكم في الوصول ،ومهـــام الوقت والحضور

()2

تسجيل الوقت الدقيق
خيارات تقديم التقارير المتنوعة المتاحة لعرض المعلومات الخاصة بـ
 نشاط المستخدم نشاط المحطة الطرفية نشاط المجموعةالتصدير المؤتمت لسجل المعاملة الستيراده إلى حزم من كشف الرواتب
النسخ االحتياطي لقاعدة البيانات وأدوات النسخ

المواصفات الفنية
عدات
الم ّ
تجهيزات ُ
 المعالج :وحدة معالجة مركزية ثنائية النواة ذاكرة الوصول العشوائي 4 :جيجا بايت المنافـــذ 3( :منافذ ( USBيلزم توافـــر  USB3.0لجهاز™MorphoWave Desktopمن )IDEMIA
 الشـــبكة :يلـــزم توافـــر منفـــذ إيثرنـــت بســـرعة  100ميجابايـــت لتوصيـــاتالعميل/الخـــادم
 -الكاميرا :أي كاميرا ويب تعمل بوصلة USB

قاعدة البيانات
  SQL Server 2005فأحدث SQL Server Compact Edition 4.0( )1تتوافـــق  MorphoManager by IDEMIAمـــع المنصـــات المقدمة هنا في وقت النشـــر .ويُجرى توســـيع
نطاق هـــذه القائمة لتضمين منصـــات جديدة.

( )2اتصل بممثلك المحلي لمزيد من التفاصيل.

خيارات المجموعة

وصلة  USBالخاصة بجهاز التسجيل
(مضمن)
ُ

موصى به لـ

MorphoManager
LIGHT

MSO 1300

إدارة الحاسوب الفردية لعدد محدود من (المعدات الطرفية التي
تتعرف على بصمة اإلصبع وبصمة الوجه)

MorphoManager
PRO

MSO 300

إدارة العميل/الخادم للمعدات الطرفية ذات تكنولوجيات التعرف
على بصمة اإلصبع أو الوجه ذات التركيبات المتوسطة أو الكبيرة

MorphoManager
PRO Wave

MorphoWave™ Desktop by IDEMIA

اإلدارة الفردية من قبل الحاسوب أو العميل/الخادم للمعدات الطرفية
التي تتضمن تكنولوجيات عدم التالمس للتعرف على بصمة اإلصبع

MorphoManager
MULTIMODAL

FINGER VP Desktop

اإلدارة الفردية من قبل الحاسوب أو العميل/الخادم ألجهزة تتضمن
معدات طرفية التي تعمل باستشعار األوردة/بصمة اإلصبع

جميع الحقوق محفوظة ،كما أن المواصفات والمعلومات عرضة للتغيير دون إخطار.
تخضع المنتجات الموضحة في هذه الوثيقة إلى التطوير والتحسين المستمر.
المشار إليها في هذه الوثيقة ملك ألصحابها المعنيين سواء كانت مسجلة
جميع العالمات التجارية وعالمات الخدمة ُ
أو ليست في بلدان محددة.
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أنظمة التشغيل
 )Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (client: 32/64 bit, server: 64 bit( - Windows Server 2008 R2 SP1 / 2012 / 2012 R2العميـــل/
الخـــادم)bit 64 :

