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جهاز التعرف على البصمة ألداء مهام الوقت والحضور والتحكم بالوصول

ال زلنا األفضل في العالم في مجال القياسات الحيوية ...وال زال لدينا مزيد!
خاصية التحكم بمهام
الوقت والحضور
مجموعة كاملة من
تكنولوجيات عدم التالمس
التي تشمل تكنولوجيا
التواصل قريب المدى

خاصية المكالمات المرئية

تجربة استخدام لوحية

خاصية مكافحة التزوير :التعرف
على البصمة وبصمة الوجه
المزيفة ،مع التعرف على بصمة
المدخلة باإلكراه
اإلصبع ُ

تصميم حاصل على تقييم
عالمة الحماية الدولية ()IP65

بمعدل !1:100000
...مع خاصية التعرّف السريع
ّ

MORPHOACCESS® SIGMA SERIES BY IDEMIA

أفضل منتج قياس حيوي حائز على جوائز في مجال صناعة منتجات األمان ،وقد تمكنت كل من
 Morphoو Bioscryptمن االندماج لتقدم لك تصميم أفضل محطة طرفية للتعرف على بصمة
اإلصبع.
المقدمة من قبل IDEMIA
تحظى مجموعة ُ MorphoAccess® SIGMA (MA SIGMA) Series
خصيصا للتحكم بالوصول وأداء مهام الوقت
بما ال يقل عن  20براءة اختراع ،وهي ُمصممة
ً
والحضور كما أنها تتفرّ د بالريادة في مجال القياسات الحيوية وتنطوي على مجموعة من
حسنة وممتعة.
الخصائص اإلضافية ،مصحوبة بتجربة مستخدم ُم ّ

عال من األمان
مستوى
ً
ٍ
أفضل تكنولوجيا عالمية دقيقة
للتعرف على البصمة ُمعززة بخصائص
إضافية لمكافحة التزوير ومكافحة
“قيام شخص باستخدام بصمته بد ًلا
من زميله”:
• خاصية التعرف على الوجه وتسجيل
الصورة
• التعرف على البصمة المزيفة
المدخلة
• التعرف على البصمة
ُ
باإلكراه
• قوائم المستخدمين المحظورين
والمصرح لهم
ُ

واجهة مستخدم جديدة وتلقائية
ومرنة

جاهزية أداء مهام الوقت
والحضور

تســـتلهم مجموعة MA SIGMA Series

ّ
عزز مـــن كفـــاءة إدارة القـــوة العاملة
لديك باســـتخدام:

نماذج تصميماتهـــا من األجهزة اإللكترونية
التـــي يســـتخدمها المســـتهلكون اليوم،
وذلك مـــن أجـــل تقديم خدمة ســـريعة
للمستخد م :
• شاشة لمس ملونة  WVGAبحجم 5

بوصة لواجهة المستخدم المعقدة
• تجربة إدارة سلسة عن طريق الجهاز
• قدرات تخصيص ممتازة :لتتمكن من
استخدام محتواك الخاص! (مقاطع
الفيديو الترويجية ،الرسائل الصوتية،
خلفيات الشاشة ،إلخ)

• شاشـــة لمس مزودة بساعة توقيت،
مع  16مفتـــاح وظيفي مبرمج
• منافـــذ لجدولـــة وقـــت الوصـــول
واإلجـــازات
• ســـجالت تثقيـــب دقيقـــة (قـــدرة
تخزيـــن تصـــل إلـــى مليـــون وحـــدة
تســـجيل )
• إرسال إخطارات فورية عن الموظف
• إدارة رمز الوظائف

خاصية المكالمات المرئية
• كاميـــرا ُمدمجـــة ،مع مكبـــر صوت
و ميكر و فو ن
• واجهة فيديو وصوت قياسية
• حاالت االستخدام
 خاصية إجراء مكالمات االســـتدعاء:إذ يمكـــن للموظفيـــن اإلبـــالغ عن
أيـــة مشـــكلة بســـرعة مـــن خالل
ســـاعة التوقيت
 المراقبـــة :بإمـــكان موظفي األمناســـتخدام هـــذا الجهـــاز للحصول
على صـــور علـــى بعد مـــن المركز
ا أل مني

MORPHOACCESS® SIGMA SERIES BY IDEMIA

تكنولوجيا بصمة اإلصبع رقم 1
في العالم
• تحتـــل تكنولوجيـــا بصمـــة اإلصبـــع
المقدمـــة مـــن  Morphoالصـــدارة
ُ
بشـــهادة مؤسســـة NIST
• مطابقـــة حقيقيـــة بمقيـــاس
 :)1(1:100000رقـــم  1فـــي هـــذا
ا لمجـــا ل

عوامل تمييز متعددة

تركيب سهل وصيانة بال عناء

متوافق مع التركيبات القائمة

• يدعـــم تكنولوجيـــا التواصـــل قريب
( )2
المدى

صمـــم هـــذا الجهـــاز لالســـتخدام
ُ
المســـتغرق
الفعلـــي وتوفيـــر الوقت ُ
فـــي التركيـــب عـــالوة علـــى تخفيض
نفقـــات الصيانـــة:

قـــم بترقيـــة تركيباتـــك أو اســـتكمالها
باســـتخدام أجهـــزة ®MorphoAccess
 SIGMAمـــن  IDEMIAعبـــر:

Pro×®, iClass®, MIFARE®, MI®FARE® Plus, DESFire

• تركيب متســـاطح مع الوصـــول إلى
“اإلمالة الســـريعة”

• مجموعـــة كاملـــة مـــن خيـــارات
البطاقـــات الذكيـــة بـــدون تالمـــس:

• رموز  PINو )BioPIN(3

• خاصـية التعرف بمـقياس 1:100000
فـــي أقـــل مـــن ثانيـــة (بالنســـبة
للمســـتخدمين المتكرريـــن)

خصيصا
• مميـــزات حصرية ُمصممـــة
ً
للتحكـــم بالوصول

• لم تعد بحاجة إلى اســـتخدام مزيد
الموصالت ُم ّ
ركبة
من األســـالك :إذ أن
ّ
في الجانب الخلفي مباشـــرة
• تركيـــب إلكتروني باســـتخدام عنوان
 IPعـــن طريق الجهـــاز أو عن بعد
• منفذ  USBموجود بجانب المنتج

• نفس درجـــة الدقة مهمـــا بلغ عدد
ا لمستخد مين
• مستشـــعر بصـــري حاصـــل علـــى
اعتمـــاد FBI PIV IQS

)ُ (1اجري البحث على قاعدة بيانات واحدة تشمل  100ألف مستخدم
المستخدم مع جهاز MA SIGMA
) :NFC (2يعتمد دعم تكنولوجيا التواصل قريب المدى على طراز الهاتف المحمول ُ

) :BioPIN (3حل بديل لبصمة اإلصبع متمثل في كلمة مرور

المقـــدم مـــن
• MorphoManager
ُ
 IDEMIAأو MIK SDKعلـــى شـــبكة
Morpho
• تطبيق  SecureAdminأوSecureSDK
على شبكة Bioscrypt

المواصفات الفنية:

• وحدة معالجة مركزيةARM® Corte×™-A9 :
core 1GHz
• نظام تشغيل Linux
• شاشة لمس ملونة  WVGAبحجم  5بوصة

• سعة التخزين الداخلية:
 512MBفالش ،ذاكرة الوصول العشوائي 512
ميجابايت  +بطاقة تخزين  8جيجابايت
  5000سجل مستخدم (إصبعين +لمسة واحد لكل منهما) ،قابلية التمديد
تصل إلى  100,000مع التراخيص

كاميرا VGA
• مكبر صوت وميكروفون

 ُ 250000معرّف هوية بقائمة مستخدمينمرخصة

• مشغل صوت وفيديو
• مستشعر بصري للبصمة حاصل على اعتماد
FBI PIV IQS
• خيارات قارئ عدم التالمس:

• الشبكة/االتصال :خيارات RS485, RS422, USB
 Wi-Fiو 3G options

• المدخالت/المخرجات:
مخرج ومدخل قارئ ( Wiegandقابل للتخصيص
حتى  512بت) ،قارئ  ،OSDPمرحل الباب (Door-
 ،)Relayتقنية ( GPI 3بما في ذلك مراقبة الباب)،
تقنية GPO 3
• مصدر اإلمداد بالطاقة 12 :إلى  24فولت تيار مستمر
الطاقة عبر اإليثرنت مع مفاتيح PoE +

• ظروف التشغيل:
 درجة الحرارة 20 - :درجة مئوية إلى  60درجةمئوية ( -4درجة فهرنهايت إلى  140درجة
فهرنهايت)
 الرطوبة ٪ 10 :إلى ( ٪ 80بدون تكثيف)• حماية الدخولIP65 :
• متوافق مع التصميم النحيف:
• العرض واالرتفاع والعمق =  58,5×151×153ملم
( 2,3×5,9×6بوصة)
• خفيف الوزن :حوالي  470جرام (حسب المتغير)
• معايير التوافقية الكهرومغناطيسية (/)EMC
السالمة:
 CE, CB, FCC, BIS ( UL294لالستخدام الداخلي فقط)• االمتثال مع توجيه الحد من المواد الخطرة
( )RoHSوتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد
المواد الكيميائية ( )REAChوالتوجيه المتعلق
بنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية
()WEEE

عــائلة SIGMA

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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)Pro×®, iClass®, MIFARE®/MIFARE® Plus/
) DESFire®/NFC )1)1

  1مليون سجل معامالت 10000 -سجل للتعرف على صورة الوجه

• مفاتيح لمنع العبث بالجهاز

