
 به نام خدا

 

 Tface901 & Tface902راهنمای دستگاه حضور و غیاب چهره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 قابلیت ثبت تردد توسط چهره، اثرانگشت، کارت و شناسه و رمز و یا ترکیبی از آنها را دارد. PL910دستگاه مدل 

 دستگاه دارای چهار منوی اصلی می باشد

 اطلاعات سیستم -4   کول دیسک  -3      تنظیمات-2   کاربر -1

 کاربر: .1

 برای تعریف ، ویرایش و حذف پرسنل از این گزینه استفاده می شود. 

 ثبت مشخصات پرسنل شامل شماره کاربر، بخش فعالیت و سطح دسترسی کاربر قابل تعریف می باشد

را تعریف نمود.برای اینکار با  پس از ثبت شماره کاربر می توان چهره، اثرانگشت، کارت، پسورد و تصویر

 هر گزینه می توان تعریف را انجام داد.انتخاب 

 :تنظیمات .2

 دسترسی و تست(.  ، ارتباطات ، رکورد، powerپایه، پیشرفته، ) زیر بخش می باشد 7این بخش شامل  

o :پایه 

 باشد.زمان تغییر مود ، زنگ ، بخشهای شرکت می تنظیمات زبان، صدا، این گزینه شامل  

o پیشرفته: 

این گزینه شامل روشهای شناسایی پرسنل، تاریخ و زمان، تنظیمات عکس، تعداد مدیران مجاز،  

کالیبره کردن سنسور ، به روز رسانی دستگاه، بازگشت به تنظیمات کارخانه، حذف تمامی رکوردها و 

 حذف عکسها می باشد.

o Power: 

اه در زمانهای تعیین شده، محافظت از صفحه تنظیمات مربوط به خاموش شدن دستگدر این بخش 

 نمایش و اجازه خاموش کردن دستگاه توسط کلید دستگاه قراردارد.

 
 



o ارتباطات: 

 در این قسمت تنظیمات مربوط به درگاه شبکه و سرور قراردارد.

o رکورد: 

 این گزینه شامل هشدار پرشدن حافظه و تنظیم حداقل فاصله بین دو ثبت تردد برای هر فرد می

 باشد.

o دسترسی: 

 در اینجا می توان هشدار باز ماندن در را پس از زمان تعیین شده فعال نمود.

o تست: 

 بخش های مختلف دستگاه را تست نمود.می توان سلامت این قسمت  در
 

 :USBکول دیسک یا فلش  .3

انتقال مانند تردد، اطلاعات کاربران شامل چهره و اثرانگشت از دستگاه و یا جهت دریافت اطلاعات 

اطلاعات به دستگاه شامل اطلاعات چهره و اثرانگشت کاربران به دستگاه از این گزینه استفاده می 

 گردد.

 اطلاعات سیستم: .4

 این بخش شامل نمایش مشخصات مختلف دستگاه و تنظیمات و گزارش ها می باشد.

o  :اطلاعات ثبت نام 

 ..  قابل مشاهده می باشد.، اثر انگشت و.اطلاعاتی شامل حجم اشغال شده حافظه چهره

o :اطلاعات دستگاه 

ویرایش اثرانگشت، ویرایش برای مشاهده مشخصات دستگاه شامل نام محصول، سریال دستگاه، 

 از این گزینه استفاده می شودچهره و ویرایش برنامه دستگاه ،  

o پیشرفته 

 در این قسمت گزارش از ترددها و یا لیست پرسنل قابل مشاهده می باشد.

 


