شرکت فرافزار باربد البرز
دفترچه راهنمای سخت افزاری دستگاه حضورغیاب اثر انگشتی
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معرفی شرکت فرافزار
گروه فراافزار با بیش از یک دهه تجربه موفق در ارائه کالاهای با کیفیت و خدمات پس از فروش ،یکی از موفق ترین شرکتها در زمینه
دستگاههای حضور و غیاب در ایران است و اکنون با تجربه ای مفید و پیشرفت روز افزون پیشگام عرضه بهترین دستگاههای حضور و
غیاب در ایران می باشد.
فراافزار شرکتی خصوصی است که توسط مهندسین کاملا حرفه ای اداره می شود ،تجربه موفق در ارائه دستگاه های با کیفیت یکی از
افتخارات فراافزار می باشد.
شرکت فراافزار در سال  2018با هدف فروش و ارائه خدمات ماشین های اداری اعم از دستگاه حضور غیاب تشکیل گردید .این شرکت
موفق شده است با استفاده از دانش و تکنولوژی روز و با نگاه علمی به موضوعات و همچنین به کارگیری پرسنل با تجربه و خلاق
محصولات با کیفیتی را تولید نموده و گامهای موثری در جهت کنترل مفید و مدیریت هوشمند پرسنل در سازمان ها و موسسات بردارد.
تلاش جهت گسترش حضور مستمر در بازار از طریق ارتقاء کیفیت محصولات و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و جلب رضایت
آنان از اهداف اصلی این شرکت می باشد.
ما براین باوریم که پیشرفت و توسعه هر صنعتی بیش از این که نیازمند سرمایه مادی باشد ،نیازمند نیروی انسانی دانش محور و دلسوز
است .لذا با بکارگیری نیروی های متخصص و کار آزموده ،سعی نموده ایم ،گام های مطمئن تری برداشته و نقش مهمی را در بهبود و
توسعه فناوری اطلاعات کشور ایفا نماییم.
در خاتمه اعلام می داریم ،شرکت فرافزار در نظر دارد با تثبیت حضور فعال خود در توسعه فناوری اطلاعات و سیستم های هوشمند
کنترل تردد و همچنین با عنایت به تحلیل بازار ،همواره شرکتی سرآمد و پیشتاز در کشور باشد .برای دستیابی به این موفقیت ،صداقت
و درستکاری را سرلوحه فعالیت و سیاست گذاری های خود قرار داده است.
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شرایط گارانتی
به منظور استفاده از خدمات گارانتی ،ارائه ضمانت نامه الزامی می باشد و ضمانت نامه بدون مدت اعتبار و مشخصات و شماره
سریال کالا فاقد اعتبار است.
ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل سایر دستگاه های متصل به آن و قطعات جانبی و لوازم مصرفی (آداپتور،باتری) نمی
شود.
در صورت باز کردن دستگاه و جدا نمودن برچسب گارانتی پشت دستگاه  ،برای تعمیر یا تنظیم دستگاه از پوشش گارانتی خارج
خواهد شد.
دستگاه برای گارانتی باید در جعبه و بسته بندی اصلی همراه با متعلقات خود ارسال شود تا شامل خدمات گارانتی گردد.
چنانچه تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد ،دستگاه معیوب با دستگاه سالم مشابه تعویض می گردد و مبلغ اختلاف
قیمت احتمالی دریافت  /پرداخت خواهد شد.
در صورت نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور جهت تعمیر ،با توجه به محدودیت های واردات  ،امکان افزایش زمان تعمیر یا
تعویض وجود خواهد داشت.
تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در ضمانت نامه بوده و ایفای سایر تعهدات تولید کننده اصلی کالا و یا سایر فروشندگان کالا
منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود.
چنانچه پس از بررسی و تست فنی  ،کارشناسان شرکت مورد خرابی کالا را خارج از شرایط گارانتی تشخیص دهند  ،گارانتی باطل و
کالا به صاحب آن عودت داده می شود و فقط در صورت امکان  ،با اخذ هزینه تعمیر می گردد.
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ضمانت دستگاه ،محدود به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه ،ضربه ,آتش،
نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی ،شکستگی ،خراشیدگی ،تغییر شکل ،زنگ زدگی ،نوسانات برق یا عیوب مربوط به استفاده در محیط
های آلوده و پر گردوغبار  ،تغییر در قطعات  ،قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه ،صدمات حین عمل ,بکارگیری
آداپتورهای متفرقه ،استفاده نادرست (عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد) ،دستکاری ،تنظیم یا تعمیر
توسط افراد غیر مجاز نمی باشد.

صدماتی همچون شکستگی صفحه نمایش و قاب پشت آن و یا اثرات هرگونه ضربه برروی دستگاه که هنگام انتقال توسط پست ،
پیک ،شرکت های حمل و نقل و ....پدید آید حتی اگر دستگاه قبل از ارسال کاملا سالم بوده باشد ،آن را از شرایط گارانتی خارج
خواهد ساخت.
شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اطلاعات ذخیره شده در دستگاه ها قبل از دریافت و یا در مراحل تعمیر و جایگزینی ندارد .لذا
پیشنهاد می شود همواره و بخصوص پیش از ارسال دستگاه به مرکز از تمامی اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه نمایید.
روش دریافت  :دانلود تاریخچه تردد از زمان شروع استفاده –دانلود کاربران
هزینه ارسال به گارانتی با مشتری میباشد

.

Faraafzar.ir

6

معرفی ظاهری دستگاه های اثرانگشت

مدل دستگاه FARA AF100
مشخصات دستگاه
حسگر اثرانگشت

2.8اینچ ( )002*042تمام رنگی در کلیه صفحات
)500DPI (optical sensor

ظرفیت ثبت کاربر

1,000

صفحه نمایش

ظرفیت ثبت اثرانگشت /رمز 1,000
00222
ظرفیت ثبت کارت
ظرفیت ثبت تردد در حافظه

300,000

زبان

انگلیسی ،فارسی

نوع ارتباط

 LAN) ,TCP/IPو فلش(

نوع کارت

کارت مغناطیسی استاندارد (125KHZ) RFID

زنگ هشدار داخلی

قابل تنظیم در دستگاه

سایر امکانات

باتری 4) UPSساعت(
پشتیبانی از زنگ هشدار خارجی

ولتاژ و جریان ورودی

Access Control
DC 5V/1A
̴ Operating Temp: 0°c

شرایط محیطی

+45°c ,

ابعاد دستگاه

Humidity: 20% - 80%
180(L)*134(W)*36(H)mm

رنگ

مشکی مات
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مدل دستگاه FARA AC112
مشخصات دستگاه
CPU

پردازنده  ، EJ-S609ARMهسته ، Rbit RISC 00
فرکانس کارMHz022 :

حسگر اثرانگشت

2.8اینچ ( )002*042تمام رنگی در کلیه صفحات
)500DPI (optical sensor

ظرفیت ثبت کاربر

2,000

ظرفیت ثبت

2,000

صفحه نمایش

اثرانگشت /رمز
ظرفیت ثبت کارت

2,000

ظرفیت ثبت تردد در

300,000

حافظه
زبان

انگلیسی ،فارسی

نوع ارتباط

 LAN) ,TCP/IPو فلش(

نوع کارت

کارت مغناطیسی استاندارد (125KHZ) RFID

زنگ هشدار داخلی

قابل تنظیم در دستگاه

ابعاد دستگاه

)mmضخامت()*39عرض()*128.5طول(181

ولتاژ و جریان ورودی

DC 12V / 0 A
̴ Operating Temp: 0°c

شرایط محیطی

+45°c ,

رنگ

Humidity: 20% - 80%
نوک مدادی
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مدل دستگاه FARA AC500
مشخصات دستگاه
CPU

پردازنده  ، EJ-S609ARMهسته ، Rbit RISC 00
فرکانس کارMHz022 :

حسگر اثرانگشت

2.8اینچ ( )002*042تمام رنگی در کلیه صفحات
)500DPI (optical sensor

ظرفیت ثبت کاربر

2,000

صفحه نمایش

ظرفیت ثبت اثرانگشت2,000 /
رمز
ظرفیت ثبت کارت

2,000

ظرفیت ثبت تردد در

300,000

حافظه
زبان

انگلیسی ،فارسی

نوع ارتباط

 LAN) ,TCP/IPو فلش(

نوع کارت

کارت مغناطیسی استاندارد (125KHZ) RFID

زنگ هشدار داخلی

قابل تنظیم در دستگاه

ابعاد دستگاه

)ضخامت( )* 33mmعرض( )* 131mmطول( 192mm

ولتاژ و جریان ورودی

DC 12V / 0.5 A
̴ Operating Temp: 0°c

شرایط محیطی

+45°c ,

رنگ

Humidity: 20% - 80%
مشکی اکرلیک
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مدل دستگاه FARA AC300
مشخصات دستگاه
CPU

پردازنده  ، EJ-S609ARMهسته ، Rbit RISC 00
فرکانس کارMHz022 :

حسگر اثرانگشت

2.8اینچ ( )002*042تمام رنگی در کلیه صفحات
)500DPI (optical sensor

ظرفیت ثبت کاربر

2,000

ظرفیت ثبت

2,000

صفحه نمایش

اثرانگشت /رمز
ظرفیت ثبت کارت

2,000

ظرفیت ثبت تردد در

300,000

حافظه
زبان

انگلیسی ،فارسی

نوع ارتباط

 LAN) ,TCP/IPو فلش(

نوع کارت

کارت مغناطیسی استاندارد (125KHZ) RFID

زنگ هشدار داخلی

قابل تنظیم در دستگاه

ابعاد دستگاه

)ضخامت( )* 33mmعرض( )* 131mmطول( 190mm

ولتاژ و جریان ورودی

DC 12V / 0.5 A
̴ Operating Temp: 0°c

شرایط محیطی

+45°c ,

رنگ

Humidity: 20% - 80%
مشکی اکرلیک
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جدول توضیحات دستگاه
ردیف

مورد

توضیحات
صفحه نمایش  1.1اینچ ( )013*143تمام رنگی در کلیه صفحات

1

صفحه نمایشگر

1

سنسور اثرانگشت

3

محل ثبت کارت

1

دکمه پاور

با این دکمه میتوانید دستگاه را خاموش  -روشن نمایید.

1

درگاه شبکه

از این طریق میتوانید بوسیله شبکه خروجی دریافت کنید.

3

درگاه فلش

جهت ورود و خروج اطلاعات از طریق فلش مموری

3

درگاه میکرو USB

8

درگاه آداپتور

9

دکمه خروج ESC-

12

دکمه MENUE

ناحیه ورودی ثبت اثرانگشت
سنسور اسکن کارت در این ناحیه است.

این درگاه برای ورودی و آپدیت دستگاه است.
برای وصل کردن آداپتور و روشن کردن دستگاه از منبع برق
دکمه خروج از صفحه میباشد.
دکمه برای ورود به  MENUEدستگاه
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نکات استفاده از دستگاه :فصل 2

ضمن تشکر ازخرید دستگاه حضور غیاب لطفاً پیش از استفاده دفترچه راهنمای کاربر را به دقت مطالعه نمایید ،که به شما کمک میکند
کارایی استفاده از این محصول را بهبود ببخشید.
لطفا جهت راهنمایی نصب نرم افزار حضور غیاب با به همراه داشتن شماره سریال 8رقمی مندرج پشت دستگاه و یا داخل "" Menue
قسمت "درباره" با واحد پشتیبانی تماس حاصل کنید.

2.2شرایط محیطی
 از نصب در دستگاه در مکانهایی که نور شدید به طور مستقیم میتابد ،خودداری کنید .نور شدید منجر به اختلال در ثبت اثر انگشت
میشود.
 دمای محیط مناسب دستگاه بین  0درجه الی  54درجه میباشد .از استفاده طولانیمدت دستگاه حضور غیاب در فضای بازاجتناب
نمایید .کارکرد عادی دستگاه حضور غیاب ،تحتتاثیر استفاده طولانیمدت در فضای باز قرار خواهد گرفت .اگر لازم باشد درفضای باز
دستگاه را نصب نمایید ،تجهیزات سایه بان و خنک کننده در تابستان و تجهیزات نگهداری گرم در زمستان توصیه میشوند تا از
دستگاه حضور غیاب حفاظت کند.

 1.2معرفی سیستم حضور غیاب
سیستم مدیریت حضورغیاب اثر انگشت شامل دو بخش است :دستگاه حضورغیاب اثر انگشت و نرمافزار پایه مدیریت حضورغیاب
دستگاه حضور غیاب برای تعریف (اثر انگشت –کارت-رمزعبور) پرسنل و ثبت تردد است.
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نرمافزار برای گزارش ترددها و مدیریت تردد پرسنل است.
 روشهای ارتباطی دستگاه حضورغیاب و نرمافزارشامل  :فلش TCP / IP ، USBشبکه میباشد.

 3.1نحوه صحیح ثبت اثرانگشت

روش ثبت را تصحیح کنید :انگشت خود را درست بر روی سنسورفشار دهید ،تا آنجا که ممکن است در مرکز سنسور قرار دهید ،نحوه
صحیح ثبت اثرانگشت به صورت زیر نشانداده شدهاست:

صحیح

اثرانگشت در مرکز نیست

اثرانگشت در مرکز نیست پایین
سنسور قرار دارد

اثرانگشت هم سطح سنسور نیست

اثرانگشت هم سطح سنسور نیست
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 لطفا در حین ثبت اثرانگشت به شکل صحیح اثرانگشت بگذارید.

 دقت کنید بعضی از افراد مانند افراد مسن ،کسانی که کار با مواد شیمیایی انجام می دهند و افرادی که بیماری پوستی دارند،
اثرانگشت های آسیب دیده و نامشخص دارند در این صورت احراز هویت این افراد باید با یکی از روش های شناسایی مانند ثبت
کارت یا شناسه ی رمز صورت گیرد.

 4.2راهنمای سریع منو
1.4.1روشن نمودن دستگاه
برای روشن نمودن دستگاه آداپتور 21ولتی را به دستگاه وصل نمایید.زمانی که آداپتور وصل باشد دستگاه خودکار روشن خواهد
شد(.درصورتی که در تنظیمات – برق  -گزینه روشن خودکار فعال باشد).
توجه  :آداپتور برای این سری مدل دستگاه  DC 12Vمیباشد.

 1.4.2وارد منو شوید
دکمه ” “MENUاز صفحه کلید بفشارید تا وارد منو دستگاه شوید.
توجه  :مدیر پیش فرض برای دستگاه تعریف نشده است.

 1.4.2شخص
در صفحه اصلی منو】،شخص【 را انتخاب نمایید یا دکمه  2را فشار دهید تا وارد صفحه مدیریت پرسنل شوید .دکمه تعریف را برای
تعریف پرسنل جدید داخل دستگاه فشار دهید .دو گزینه در در صفحه وجود دارد 】تعریف【 و 】حذف【
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 زمانی که هیچ مدیری بر روی دستگاه تعریف نشده باشد همه اجازه دسترسی به "منو" دارند.

】 4.4.2تردد ها【
در منو اصلی،گزینه "ترددها" یا دکمه  2را فشار دهید.وارد صفحه مدیریت تردد شوید.
در این قسمت  5منوی فرعی وجود دارد :
】نمایش【】 ،تنظیمات【】 ،پیام【】 ،اطلاعات【 】 ،زمانبندی【

 1.1.1فلش
در منوی اصلی گزینه 】فلش【یا دکمه  3را فشار دهید وارد صفحه مدیریت فلش شوید.
در این قسمت  2منوی فرعی وجود دارد 】دانلود【】 ،آپلود【

 1.4.2تنظیمات
در منوی اصلی گزینه 】تنظیمات 【 یا دکمه  4را فشار دهید وارد صفحه مدیریت تنظیمات شوید.
در این قسمت  6منوی فرعی وجود دارد 】سیستم【】 ،شبکه【】 ،سنسور【】 ،هشدار【】 ،برق【】 ،آزمایش【

】1.4.2درباره【
در منوی اصلی  ،گزینه "درباره" یا دکمه  4را انتخاب نمایید ،شما میتوانید اطلاعات سیستم و همچنین شماره سریال دستگاه را مشاهده
کنید.
 شماره سریال دستگاه s/n :
Faraafzar.ir
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فصل  :1شرح عملکرد
 2.1منو
در منو اصلی  1منوی فرعی وجود دارد
】شخص【 】 ،ترددها【 】 ،فلش【 】 ،تنظیمات【 】، 【ACS】 ،درباره 【.

 .1شخص :مدیریت پرسنل 】تعریف【 】 ،حذف【
 .2ترددها :مدیریت ترددها 】نمایش【 】 ،تنظیمات【 】 ،پیام【 】 ،اطلاعات【】 ،زمانبندی【
 .3فلش :مدیریت فلش 】دانلود【 】 ،آپلود【
 .4تنظیمات :مدیریت تنظیمات 】سیستم【 】 ،شبکه【 】 ،سنسور【 】 ،هشدار【 】 ،برق【 】 ،آزمایش【
 .5کنترل دسترسی
 .1درباره
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فصل  : 1راهنمای جزئیات
2.1نصب دستگاه حضور غیاب
 موقعیت  :تعیین موقعیت برای نصب پایه دستگاه ،علامتگذاری چهار نقطه برای رول پلاک و صفحه پایه همراه دستگاه
 دریل کردن نقاط نصب
 جایگذاری پایه
 نصب دستگاه در پایه
 روشن نمودن دستگاه :وصل کردن آداپتور  ،دستگاه خودکار روشن خواهد شد.

 1.1افزودن پرسنل
دکمه ” “Menueرا فشار دهید وارد صفحه زیر شوید:

گزینه ای که میخواهید انتخاب نمایید با فشار دادن دکمه های جهت بالا و پایین و زدن دکمه ” “OKیا شماره گزینه از صفحه کلید فشار
دهید.
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برای مثال :برای وارد شدن به قسمت شخص آن را انتخاب کرده دکمه ” “OKیا شماره " "2را فشار دهید:

قسمت 】شخص【 شامل  1منوی فرعی 】 :تعریف【 】 ،حذف【

2.1.1تعریف
برای ثبت پرسنل گزینه】تعریف【 را انتخاب نمایید ،شماره پرسنل مورد نظر را وارد نمایید ،نام (اختیاری) ،نقش را تعریف کنید.
برای مثال نام=باربد ،کد= ،1نقش=مدیر تعریف شده است.


شماره پرسنل

شماره پرسنل را وارد نمایید و دکمه ” “OKرا فشار دهید ،برای مثال شماره پرسنل باربد " "1است "1" ،را وارد کرده دکمه ” “OKرا
فشار می دهید.


نام (اختیاری)

وارد کردن نام الزامی نیست ولی اگر میخواهید در حین ثبت تردد نام نمایش داده شود زمانی که کد پرسنل را وارد نمودید دکمه
” “OKرا می زنید بعد از رفتن بر روی قسمت نام دکمه ” “Menueرا فشار میدهید تا وارد صفحه ورودی نام شوید.
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به طور مثال برای نام “باربد” کلید دو را فشار دهید با دکمه های جهت بالا پایین بروی ” “Bتنظیم کنید و سپس” “OKرا فشار دهید.
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زمانی که نام را وارد کردید  “OK” ،را بزنید و بقیه مراحل ثبت را انجام دهید.

توجه :
 .2وارد کردن حروف از صفحه کلید :

3
DEF

2
ABC

1

6
MNO

5
JKL

4
GHI

7
8
9
PQRS TUV WXYZ

برای حذف کردن یا اصلاح کردن دکمه پاور

یا “ ← “ را فشار می دهید

با زدن دکمه ” “MENUحالت ورودی حروف را تغییر میدهید ” ”Aبرای وارد کردن حروف بزرگ لاتین )… (A,B,C,D,حالت ” ”aبرای
حروف کوچک )… (a,b,c,d,و " "#برای وارد کردن علائم مانند )…(!?#$%(),

 نقش
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دکمه ” “Menueرا بزنید تا نقش را برای پرسنل مشخص کنید و سپس ” “OKرا برای تایید انتخاب کنید.
 4نقش میتوانید برای پرسنل تعریف نمایید  :شخص ،مدیر ،متصدی تردد ،متصدی ثبت
 توجه :
 4سطح شخص برای پرسنل هست】شخص【 】 ،مدیر【 】 ،متصدی تردد【 】 ،متصدی ثبت【زمانی که نقش حالت "مدیر"
باشد تنها پرسنل که مدیر ثبت شده باشند میتوانند وارد منو دستگاه شوند و تنظیمات را تغییر دهند .پرسنلی که "شخص" ثبت
شده باشند نمی توانند وارد منو شوند .پرسنل که "متصدی تردد" تعریف میشوند اجازه دسترسی به تردد پرسنل ها دارند،
تنظیمات تردد را میتوانند تغییر دهند و وارد قسمت "درباره" شوند تا مشخصات دستگاه را مشاهده نمایند .پرسنلی که "متصدی
ثبت" تعریف میشوند اجازه دسترسی به تعریف یا حذف پرسنل را دارند همچنین میتوانند وارد قسمت "درباره" شوند ،مشخصات
دستگاه را مشاهده نمایند.
زمانی که هیچ مدیری بر روی دستگاه تعریف نشده باشد همه اجازه دسترسی به "منو" دارند.

 توضیح
میتوانید در صورت نیاز برای پرسنل توضیح وارد نمایید که به شکل وارد کردن نام است.
 0روش ثبت پرسنل برای این سری مدل دستگاه هست  :اثرانگشت ،رمزعبور ،کارت  RFIDمغناطیسی
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 توجه  :زمانی که پرسنل را در دستگاه تعریف می کنید توجه داشته باشید که هر شخص با کد منحصر به فرد تعریف می شود
همچنین این کد باید داخل نرم افزار هم یکسان وارد شود.
.1ثبت اثرانگشت
دکمه " "Menueرا فشار دهید وارد منو دستگاه شوید ← .2شخص ← .2تعریف ← وارد کردن شماره پرسنل،نام،توضیح،شخص←
.2انگشت خود را در صفحه اسکنر بگذارید و سه بار از همان انگشت اسکن بگیرید.
دکمه  2را فشار دهید و 】تعریف【 را انتخاب نمایید و ” “OKرا بزنید تا وارد صفحه ثبت شوید ،شماره پرسنل را وارد کنید ،مانند
شکل زیر :

زمانی که نام را وارد کردید مجدد دکمه “  ”OKرا بفشارید تا وارد صفحه بعدی شوید:
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انتخاب ".2اثرانگشت" و گزینه ” “OKرا فشار میدهید تا وارد صفحه ثبت اثرانگشت شوید:
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سه بار اثرانگشت یکسان را تعریف نمایید ،در صورت دیدن پیغام  - OKادامه به معنی تایید تعریف اثرانگشت می باشد اگه نیاز به تعریف
مجدد اثر انگشت برای همین پرسنل را دارید گزینه  - OKادامه را انتخاب می کنید یا  ESCبرای بازگشت انتخاب کنید.
توجه  :پیغام "سعی مجدد" به معنای ثبت نادرست اثرانگشت میباشد  ،مطابق با راهنمای "صفحه" 5دفترچه ثبت نمایید.
نکته  :هر شخص میتواند  23اثر انگشت ثبت کند.

.1ثبت رمزعبور
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .2شخص ← .2تعریف ← شماره پرسنل ،نام و نقش (اختیاری) را وارد نمایید
← .1رمز ورود  4الی  1رقمی را وارد کرده و در تایید آن مجدد وارد نمایید و برای تنظیم گزینه ” “OKرا فشار دهید.

Faraafzar.ir

24

.0ثبت کارت
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .2شخص ← .2تعریف ← شماره پرسنل ،نام و نقش (اختیاری) را وارد نمایید
←.1گزینه کارت را برای ثبت کارت انتخاب نمایید و در قسمت پایین سنسور اثرانگشت بگذارید ،دستگاه کارت را شناسایی کرده و برای
پرسنل ثبت می شود و به صورت خودکار به صفحه قبل باز میگردد.

 2.2.3حذف پرسنل
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .2شخص ← .1حذف ← کد پرسنل که میخواهید حذف کنید را وارد کرده و
گزینه ” “OKرا فشار دهید.
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 1.1ترددها
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .1ترددها را انتخاب نمایید و دکمه ” “OKرا فشار دهید ،وارد صفحه مدیریت
تردد شوید:

در این قسمت  5منوی فرعی وجود دارد :
】نمایش【】 ،تنظیمات【】 ،پیام【】 ،اطلاعات【 】 ،زمانبندی【

 1.3.3نمایش
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ←.1تردد ها ← .2نمایش ← وارد صفحه نمایش ترددها شوید
گزینه ترددها را انتخاب کنید ،دکمه ” “OKرا فشار دهید:
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شماره پرسنل که می خواهید بررسی کنید را وارد کرده ،دکمه ” “OKفشار دهید در این قسمت میتوانید تردد های پرسنل را مشاهده
نمایید ،دکمه ” “ESCبرای خروج انتخاب کنید.
همین مراحل را برای مشاهده نمایش رکورد مدیریتی انجام دهید.

توجه :
ترددها= مشاهده تمامی تردد های پرسنل
رکورد مدیریتی= مشاهده فعالیت های مدیر
مثال :ما می خواهیم تردد های مدیریتی کد " "2را مشاهده کنیم ،نشان می دهد در تاریخ : S_T 8303 2088/23/21
به معنای آن است که مدیر کد  2وارد منو شده و تنظیمات تاریخ و زمان را در تاریخ  2088/23/21و ساعت  8303تغییر داده است.
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فرم  ۱ - ۰توضیحات برای آیتمهای موجود در نمای پنجره ترددها
توضیحات

آیتم های مختصر

حالت ثبت :اثرانگشت

V-F

حالت ثبت :رمز عبور

V-P

حالت ثبت :اثرانگشت+رمزعبور

V-FP

حالت ثبت :کارت

V-C

حالت ثبت :اثرانگشت+کارت

V-FC

حالت

V-FPC

ثبت:اثرانگشت+رمزعبور+کارت
تردد عادی

N

In-Clock

CI

Out-Clock

CO

ورود

OI

خروج

OO

Out
In
ماموریت

O
I
U1

مرخصی

U2
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فرم  2 - ۰توضیحات برای آیتمهای موجود در نمای پنجره رکورد مدیریتی
توضیحات

آیتم های مختصر

ثبت پرسنل جدید

E_U

ثبت مدیر

E_SM

ثبت متصدی ثبت

E_EM

ثبت متصدی تردد

E_VM

حذف اثرانگشت

E_DF

حذف رمزعبور

E_DP

حذف کارت

E_DC

حذف ترددها

D_GL

حذف رکورد مدیریتی

D_SL

حذف کاربران

D_EL

تنظیمات سیستم

S_S

تنظیمات تاریخ و زمان

S_T

تنظیمات تردد

S_L

تنظیمات شبکه

S_C
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 1.3.3تنظیمات
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید← .1ترددها ← .1تنظیمات دکمه ” “OKفشار دهید وارد صفحه تنظیمات
ترددها شوید:

فرم  3-0توضیحات تنظیمات تردد

توضیحات

تنظیمات

تعداد ظرفیت فعالیت های مدیر در دستگاه  0111عدد است.زمانی که SLog Wrn.
فضای آزاد  011عدد تنظیم شود و به این میزان برسد ،نوتیفیکیشن بر روی
صفحه دستگاه برای اطلاع به مدیر در زمان ورود به منو نشان داده می شود.
حالت پیشفرض 011عدد تنظیم شده است شما میتوانید با فشار دادن دکمه
” “OKمقدار را تغییر دهید.
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تعداد ظرفیت تردد ها در دستگاه  011.111عدد است.زمانی که فضای آزاد GLog Wrn.
 0111عدد تنظیم شود و به این میزان برسد ،نوتیفیکیشن بر روی صفحه
دستگاه برای اطلاع به پرسنل نشان داده میشود.حالت پیشفرض 0111عدد
تنظیم شده است شما میتوانید با فشار دادن دکمه ” “OKمقدار را تغییر
دهید.
شما می توانید محدودیت تکرار تردد را به میزان دقیقه در دستگاه تنظیم

فی ما بین

کنید (حداقل  0دقیقه حداکثر  222دقیقه) این به معنای این هست که اگر

(دقیقه)

به مدت  3دقیقه تنظیم شود زمانی که پرسنل در این مدت تردد تکراری
داشته باشد دستگاه آن را حساب نکرده و پیغام می دهد تردد تکراری است
تنها تردد اول در طول  3دقیقه را ثبت می کند .برای مثال:
فی ما بین  3دقیقه تنظیم شده است و پرسنل ساعات ""2013"، "2012
 "2019"،به ترتیب در دستگاه تردد زده است ،دستگاه تنها " "2012را ثبت
می کند.
زمانی که این گزینه را انتخاب کنید تمامی تردد ها حذف خواهند شد  ،توجه حذف ترددها
داشته باشید که تردد ها را از قبل دانلود کرده اید.
این گزینه فعالیت های مدیران (اعم از وارد شدن به منو و تنظیمات) را حذف رکورد
حذف خواهد کرد.

مدیریتی

زمانی که این گزینه را انتخاب میکنید تمامی کاربران و اطلاعات حذف کاربران
اثرانگشت،رمزعبور،کارت پاک خواهد شد.
توجه داشته باشید که کاربران را از قبل دانلود کرده اید.
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 3.3.3پیام
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید← .1ترددها ← .0پیام

شما در این قسمت می تونید پیامی را تنظیم کنید برای پرسنل نمایش داده شود ،همچنین میتوانید به آن زمان شروع و خاتمه دهید
زمانی که پرسنل برروی دستگاه تردد ثبت میکند پیغام برایش نمایش داده میشود.
در این صفحه در قسمت "محتوی" متن را وارد میکنید ،زمان شروع و پایان تنظیم می کنید گزینه فعال را حالت بله میگذارید ،اگر
بخواهید این پیام برای همه نمایش داده شود "هدف" را حالت همه میگذارید در صورتی که میخواهید برای یک نفر باشد کد پرسنل
مورد نظر را وارد میکنید.
زمانی که پرسنل کد " "2تردد در طول  27333 32433/35/37 -2433 /35/37 8333333ثبت نماید بروی صفحه نمایش پیام “متنی که
وارد کردید ” نمایش داده میشود.
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 4.1.1اطلاعات
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید← .1ترددها ←.4اطلاعات

در این قسمت شما میتوانید تعداد

پرسنل،مدیران،اثرانگشت،رمزعبور،کارت،تردد و رکورد مدیریتی مشاهده کنید.

 4.1فلش
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید← .0فلش را انتخاب کنید:

Faraafzar.ir

33

در این قسمت  1منوی فرعی وجود دارد 】دانلود【 و 】آپلود【

 2.4.1دانلود
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید← .0فلش ← .2دانلود

.1تاریخچه تردد
فلش را به دستگاه وصل کنید .تاریخچه تردد پرسنل رابا انتخاب این گزینه بر روی فلش خود دانلود کنید .بازه زمانی مورد نظر را تنظیم
نمایید و پس از ویرایش تاریخ دکمه ” “Menueرا فشار دهید ،پیغام مشغول بروی صفحه میآید و در صورت موفقیت آمیز بودن  ،پیغام
"دانلود شد" نمایش داده میشود.
توجه:فرمت فلش ترجیحا " " FAT32باشد.
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.3تردد جدید
تردد های جدید را با انتخاب این گزینه دانلود کنید ،فایل با نام ” “NewGlog_0001_20211113224024.csvداخل فولدر ”“LogData
با پسوند تاریخ همان زمان که دانلود شده داخل فلش ایجاد میشود.
 نکته:این گزینه فقط تردد های جدید که قبلاً دریافت نشده اند را دانلود میکند.

.1تاریخچه تردد
می توانید تمامی تردد ها را با انتخاب گزینه تاریخچه تردد از دستگاه دریافت کنید .فایل با نام” “HisGLog_0001_20211113.csv.داخل
فولدر ” “LogDataبا پسوند تاریخ همان زمان که دانلود شده داخل فلش ایجاد میشود.

.3اطلاعات کاربران
می توانید اطلاعات تمامی کاربران ثبت شده داخل دستگاه شامل اثرانگشت،رمزعبور،کارت را بر روی فلش دریافت نمایید یا از دستگاه
بک آپ داشته باشید ،داخل فلش فولدر به نام ” “UserDataکه در آن فایل به نام " " AllEnrollData.fpsایجاد میشود.
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 اطلاعات کاربران فقط برای آپلود داخل دستگاه است.
 در صورت داشتن دستگاه دوم میتوانید اطلاعات کاربران در دستگاه آپلود نمایید و پرسنل می توانند داخل دستگاه دوم بدون
ثبت مجدد کاربران تردد ثبت نمایند.

.8اطلاعات کاربر
در این قسمت می توانید اطلاعات یک پرسنل را دریافت نمایید کد پرسنل را وارد نمایید فقط این شخص را دریافت نمایید .داخل فلش
فولدر به نام ” “UserDataکه در آن فایل به نام " "OD_000000000000001001.dbایجاد میشود.

 1.4.1آپلود
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .0فلش ← آپلود
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آپلود کاربران
میتوان ید اطلاعات تمامی کاربران ثبت شده داخل دستگاه شامل اثرانگشت،رمزعبور،کارت را بر روی فلش دریافت نمایید یا از دستگاه
بک آپ داشته باشید ،داخل فلش فولدر به نام ” “UserDataکه در آن فایل به نام " "AllEnrollData.fpsایجاد میشود.
 اطلاعات کاربران فقط برای آپلود داخل دستگاه است.
 در صورت داشتن دستگاه دوم میتوانید اطلاعات کاربران در دستگاه آپلود نمایید و پرسنل می توانند داخل دستگاه دوم بدون ثبت
مجدد کاربران تردد ثبت نمایند.

.1آپلود کاربر
میتوانید یک کاربر را از فلش داخل دستگاه آپلود نمایید ،ابتدا باید شماره پرسنل شخص مورد نظر را وارد کنید .برای مثال اگر کد
پرسنل 3332:باشد  ،اطلاعات ثبتی پرسنل با کد 3332:را از فلش آپلود مینمایید.

 3.1تنظیمات
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .4تنظیمات را انتخاب کنید وارد پنجره 】تنظیمات【 شوید:

در این قسمت  1منوی فرعی وجود دارد 】سیستم【 】 ،شبکه【 】 ،سنسور【】 ،هشدار【 】 ،برق 【 】 ،آزمایش【
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 1.1.3سیستم
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .4تنظیمات ← .2سیستم

.2زبان
زبان را میتوانید به فارسی یا انگلیسی تنظیم کنید.

.1تم نمایش
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توضیحات
 3نوع تصویر

پس زمینه موجود است ،حالت

تنظیمات تم نمایش
پس زمینه

پیشفرض شماره  2تنظیم شده است.
 3نوع فونت برای ساعت هست ،حالت پیشفرض

فونت ساعت

شماره  3تنظیم شده است.
میتوانید عنوان در صفحه اصلی نمایشگر وارد

عنوان اصلی

نمایید ،در حالت پیشفرض بالای صفحه سمت چپ
” “Welcomeتنظیم شده است.
میتوانید در صفحه استندبای عنوان آماده باش تنظیم

عنوان آماده باش

کنید.
تنظیم رنگ عنوان اصلی ،رنگ ” “Welcomeرا

رنگ عنوان اصلی

تغییر میدهد.
تنظیم رنگ ساعت و دقیقه  ،به طور مثال ساعت

رنگ ساعت

 0330:00این تنظیمات  0330را تغییر میدهد.
تنظیم رنگ ثانیه در ساعت را تغییر میدهد.

رنگ دوم

تنظیم رنگ تاریخ

رنگ تاریخ

برای مثال 0300/00/20 :
تنظیم رنگ روز هفته

رنگ هفته

برای مثال 2 :ش
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تنظیم رنگ عنوان منو

رنگ عنوان منو

تنظیم رنگ خط زیر عنوان منو

رنگ خط زیر عنوان

تنظیم رنگ آیتم انتخابی

رنگ آیتم انتخابی

تنظیم رنگ شماره پرسنل در هنگام ثبت تردد
تنظیم رنگ نام پرسنل هنگام ثبت تردد
تنظیم رنگ پیام

 V-IDرنگ
V-nameرنگ
V-messageرنگ

تنظیم رنگ پس زمینه آماده باش

Bg-color Standby
رنگ پس زمینه آماده باش

تنظیم رنگ فونت آماده باش

Standby Font-color
رنگ فونت آماده باش

برگرداندن تنظیمات تم نمایش به حالت پیشفرض

بازیابی تنظیمات کارخانه

.0تاریخ و زمان
تنظیم تاریخ و زمان  ،بعد از تنظیمات دکمه ” “Escرا فشار دهید و برای ذخیره دکمه ” “OKرا فشار دهید.

.4فرمت تاریخ
در این قسمت میتوانید فرمت تاریخ را مشخص کنید.
ر م س = روز ماه سال
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.1اندازه صدا
میزان صدای پیشفرض  0تنظیم شده است.

.7مدیر
تنظیم تعداد افراد مجاز برای مدیر دستگاه  ،تعداد پیشفرض  5 :نفر

.1طول کد
تنظیم تعداد رقم شماره پرسنل که میتواند از  4رقم الی  1رقم تعریف شود.
برای مثال اگر  4تعریف شد میتواند از  3332الی  8888تعریف شود.

.8مد شناسایی
حالت پیشفرض  :همه

نکته:
همه  :پرسنل میتواند به سه حالت اثر انگشت یا رمز عبور و یا کارت تردد ثبت کند.
 :F+P+Cپرسنل باید با سه حالت اثرانگشت+رمزعبور+کارت تردد ثبت کند ،اگر کارت نزند تردد ثبت نخواهد شد.
 :F+Cپرسنل باید با دو حالت اثرانگشت+کارت تردد ثبت کند.
 :F+Pپرسنل باید با دو حالت اثرانگشت+رمزعبور تردد ثبت کند.
 : Cپرسنل فقط میتواند با کارت تردد ثبت کند.

Faraafzar.ir

41

 : Pپرسنل فقط میتواند با رمز عبور تردد ثبت کند.
 : Fپرسنل فقط میتواند با اثرانگشت تردد ثبت کند.

.12ریست کلی
توجه :این آیتم تمامی اطلاعات را پاک می کند و تنظیمات را به حالت اول باز میگرداند.

1.1.3شبکه
دکمه ” “Menueرا فشار دهید وارد منو دستگاه شوید ← .4تنظیمات ← .1شبکه را انتخاب نمایید.
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.0شماره دستگاه
توضیحات
شما باید این عدد را بر روی  2تنظیم نمایید اگر
میخواهید با نرم افزار اطلاعات را دریافت نمایید.
1

تنظیمات
1~9999
پیشفرض

.0رمز شبکه
توضیحات
میتوانید برای شبکه رمز تنظیم کنید (داخل نرم افزار
باید رمز مربوطه را وارد نمایید).
= 0رمز ندارد

تنظیمات
0~99999999
پیشفرض

.3پورت شبکه
توضیحات
پورتی بگذارید که با نرم افزار یکسان شود.
5335

تنظیمات
1~65534
پیشفرض
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.1آدرس IP
تنظیمات

توضیحات
میتوانید برای دستگاه  IPتنظیم نمایید .توجه داشته

باشید که آدرس  IPمنحصر برای دستگاه باشد ،توسط 192.168.1.224
سیستم دیگری استفاده نشود.
پیشفرض

192.168.1.224

Subnet Mask.5
توضیحات
تنظیم  Subnet Maskبرای اتصال شبکه

تنظیمات
255.255.255.0

255.255.255.0

پیشفرض

Default Gateway.6
توضیحات
تنظیم  Default Gatewayبرای اتصال شبکه
192.168.1.1

تنظیمات
192.168.1.1
پیشفرض

توجه subnet mask :و  default gatewayمیبایست مشابه شبکه باشد.
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.3.1.3سنسور
دکمه ” “Menueرا فشار دهید وارد منو دستگاه شوید ← .4تنظیمات ← .0سنسور وارد صفحه مربوط به سنسور شوید.

.1یادگیری
توضیحات

تنظیمات

زمانی که یادگیری حالت "بله" باشد،هر زمان که اثرانگشت بر روی
سنسور فشار دهید ،دستگاه داده های اثرانگشت را بروز رسانی میکند.

بله

بله

پیشفرض
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.1نور اتومات
زمانی که سنسور اثرانگشت به خوبی شناسایی نمیکند .لطفاً برای تنظیم سنسور از این عملکرد استفاده کنید.

 1.1.3هشدار
دکمه ” “Menueرا فشار دهید وارد منو دستگاه شوید ← .4تنظیمات ← هشدار

شما می توانید هشدار داخلی در دستگاه تنظیم نمایید ،دستگاه در زمان تعیین شده هشدار می دهد ،توجه کنید که این هشدار داخلی
است و نمیتوانید آن را به هشدار خارجی وصل نمایید.
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برای مثال  :هشدار در ساعت  21333تنظیم شده است ،اگر دوره حالت "روز" باشد ،و تاخیر را  5ثانیه تنظیم کنید ،دستگاه هر روز در
ساعت  21333به مدت  5ثانیه هشدار میدهد.
شما می توانید متناسب به تنظیمات خودتان این قسمت را وارد نمایید.
 دوره می تواند روزانه یا یک روز مشخص باشد.
 تاخیر :مدت زمان هشدار میباشد.

 1.1.3برق
دکمه ” “Menueرا فشار دهید تا وارد منو دستگاه شوید ← .4تنظیمات ← .5برق وارد صفحه مدیریت برق شوید :
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.1زمان بازگشت (ثانیه)
توضیحات
برای مثال ،برای  15ثانیه تنظیم کنید زمانی که وارد منو میشوید و
 15ثانیه بدون عملیات در دستگاه  ،دستگاه اتوماتیک از صفحه LCD
خارج خواهد شد .
ثانیه 8

تنظیمات
5الی 255
(ثانیه)
پیشفرض
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.1زمان خاموشی
می توانید زمان خاموشی دستگاه تنظیم کنید برای مثال ،زمانی که ساعت  28333تنظیم نمایید دستگاه به صورت خودکار در ساعت 28333
خاموش خواهد شد.

.3خاموشی خودکار
توضیحات
زمانی که این گزینه فعال باشد به طور مثال اگر  53دقیقه تنظیم
شود دستگاه خودکار بعد از  53دقیقه خاموش خواهد شد.
خیر

تنظیمات
 3الی (155دقیقه)
پیشفرض

.1آماده به کار(دقیقه)
توضیحات
زمانی که  23دقیقه تنظیم شده باشد ،صفحه دستگاه بعد از 23
دقیقه به صورت خودکار خاموش خواهد شد )حالت( sleep
خیر

تنظیمات
 3الی ( 155دقیقه)
پیشفرض
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.1هشدار آماده باش
تنظیمات

توضیحات
زمانی که دستگاه "حالت آماده به کار" فعال داشته باشد و تنظیمات
"هشدار آماده باش" حالت "بله" باشد ،دستگاه قبل از خاموش

بله

شدن هشدار میدهد.
پیشفرض

بله

.3روشن شدن خودکار
توضیحات

تنظیمات

زمانی که دستگاه به آداپتور وصل باشد ،خودکار روشن شود؟

بله

بله

پیشفرض

.3اجازه خاموش شدن
توضیحات
زمانی که این حالت فعال باشد  ،با زدن دکمه

تنظیمات
دستگاه خاموش

میشود .اگر حالت "نه" باشد بالعکس
بله

بله
پیشفرض
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3.1.3آزمایش
دکمه ی ” “Menueرا فشار دهید ←.9تنظیمات← .6آزمایش را انتخاب کنید و از پنجره ای که باز میشود دستگاه را تست کنید.

.1تست سنسور اثرانگشت
مکاننما را به قسمت "تست سنسور" حرکت دهید و دکمه " " OKرا فشار دهید تا سنسور را چک کنید.با توجه به نکات  LCDانگشت
خود را بر روی سنسور فشار دهید زمانی که تصویر اثر انگشت روی  LCDمشاهده کردید ،به این معنی است که سنسور به خوبی کار
میکند.

.1تست کارت
مکان نما را به قسمت "تست کارت" حرکت دهید و دکمه "  " OKرا فشار دهید .کارت را بروی قسمت سنسور کارت بگذارید.زمانی که
کد کارت بروی صفحه  LCDنمایش داده شد به معنی آن است که سنسور درست کار میکند.
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.3تست صفحه نمایش
مکان نما را به قسمت "تست صفحه نمایش" و گزینه "  " OKرا فشار دهید.رنگ صفحه نمایش را چک کنید ،اگر رنگ ها مطابق صفحه
نمایش بود ،به معنی آن است که سنسور درست کار می کند.

.1تست صدا
مکان نما را به قسمت "تست صدا" حرکت دهید و گزینه "  " OKرا برای تست صدا انتخاب نمایید.اگر صدا پخش شد به معنی آن است
که بلندگو درست کار می کند.

.1تست کلیدها
مکان نما را به قسمت "تست صفحه کلید" و گزینه "  " OKرا برای تست صفحه کلید انتخاب نمایید.گزینه های صفحه کلید را هر کدام
انتخاب نمایید اگر درست نمایش داده شود به معنی آن است که سنسور درست کار میکند.
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 1.1درباره
دکمه منو را فشار دهید تا وارد قسمت درباره شوید و مشخصات دستگاه و همچنین شماره سریال دستگاه را مشاهده کنید.
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فرم نظرسنجی مشتریان

مشتری مهم ترین ناظر بر کارهای ماست
شرکت فرا افزار

نام مشتری:

دستگاه :تاریخ............/.........../..........:

مدل
FARA…………..

.

شماره سریال 918 ................. :شماره همراه:

نام سازمان:

با سلام
احتراماً به استحضار میرساند که شرکت فراافزار در راستای جلب رضایت مشتریان خود اقدام به نظرسنجی درباره کمیت و کیفیت محموله های ارسالی
خود مینماید .خواهشمند است در خصوص محصول دریافتی به هریک از سوالات ذیل پاسخ

دهید.

نحوه آشنایی با شرکت:
دوستان و آشنایان 

گوگل 

سایت FARAAFZAR.IR

ارزیابی شما نسبت به موارد زیر چگونه است؟
تحویل به موقع کالا

دیجی کالا

آگهی
خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

خیلی ضعیف











صحت کیفی دستگاه
بسته بندی





















صدا











ارائه راه حل برای مشکلات شما











نحوه برخورد پرسنل ما با شما





















ظاهر
عملکرد

کیفیت ارائه خدمات پس از فروش
در مقایسه با رقبا ما را چگونه میبینید
برای بهبود خدمات پس از فروش شرکت چه پیشنهادی دارید؟
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