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در صورتــی کــه در ســازمان خــود از دســتگاه های حضــور و غیــاب 

و اکســس کنتــرل اســتفاده می کنیــد، جهــت مدیریــت و نظــارت آســان 

بــر دســتگاه ها،  انتخــاب نرم افــزار مدیریــت دســتگاه ها و کنتــرل 

تــردد امیــن قطعــا انتخــاب هوشــمندانه ای بــرای شــما خواهــد بــود.

ــت  ــور مدیری ــه منظ ــن ب ــردد امی ــرل ت ــه کنت ــتم یکپارچ سیس

دســتگاه های موجــود در بــازار ایــران اعــم از داخلــی و خارجــی طراحــی 

و اجــرا شــده اســت. ایــن سیســتم بــه نحــوی طراحــی شــده اســت تــا 

ــه برنــد دیگــر قابــل انتقــال  اطالعــات بایومتریــک پرســنل از برنــدی ب

ــا  ــن ب ــاط آنالی ــت ارتب ــن قابلی ــزار امی ــرم اف ــای ن ــر مزای باشــد. از دیگ

نرم افزارهــای دیگــر می باشــد.

مدیریت و نظارت آسان
دســتگاه های انــواع 
و  غیــاب  و  حضــور 

کنتــرل اکســس 

A M I N  S o f t w a r e

انتقال آنالین ترددها به سامانه ی مختلف

ــاز  ــه نی ــید ک ــته باش ــامانه هایی را داش ــود س ــازمان خ ــت در س ــن اس ممک

بــه اطالعــات تــرددی دســتگاه های حضــور و غیــاب و کنتــرل تــردد داشــته 

 ،SDK ــد ــر پیچیدگی هایــی مانن ــدون اینکــه شــما را درگی ــزار امیــن ب باشــند. نرم اف

ــا  ــا را ب ــت تردده ــادر اس ــد ق ــره نمای ــبکه و غی ــن ش ــطح پایی ــای س پروتکل ه

ــد. ــل نمای ــد منتق ــزار مقص ــه نرم اف ــن ب ــورت آنالی ــرویس بص ــتفاده از وب س اس
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ــر  ــردد )کارت، اث ــهای ت ــواع روش ــتیبانی از ان پش
ــه( ــره و عنبی ــت، چه انگش

ــا  ــت ب ــن اس ــما ممک ــازمان ش ــنل در س ــردد پرس ــرل ت ــایی و کنت شناس

ــف کارت  ــواع مختل ــت و ان ــه، اثرانگش ــره، عنبی ــد چه ــی مانن ــات مختلف خصوصی

نظیــر مایفــر، بــدون تمــاس، HID و NFC صــورت پذیــرد. نــرم افــزار امیــن ضمــن 

ــوع از  ــد ن ــا چن ــان ب ــه کار بصــورت همزم ــادر ب ــوق ق ــوارد ف پشــتیبانی از همــه م

ــد. ــوق می باش ــوارد ف م

عدم محدودیت در تعداد پرسنل و دستگاه

معمــوال وقتــی تعــداد دســتگاه های حضــور و غیــاب در یــک ســازمان زیــاد 

می شــود، مدیریــت یکپارچــه و متمرکــز آنهــا بســیار مهــم و البتــه ســخت می شــود.

نــرم افــزار امیــن بــا بکارگیــری انــواع روش هــا جهــت اســتفاده ی حداکثــری از منابع 

ســرور، قــادر اســت تعــداد نامحــدود از انــواع دســتگاه را در یــک دیتابیــس متمرکــز 

ــتیبانی نماید. پش

سایر امکانات سرویس امین

ــش 	  ــذف /درج / ویرای ــف )ح ــتگاه های مختل ــنل در دس ــت پرس ــکان مدیری ام
ــس( ــتگاه و دیتابی ــنل در دس ــک پرس ــای بایومتری پارامتره

امــکان اســکن مشــخصات بایومتریــک پرســنل از راه دور و ذخیــره و ارســال آن 	 
ــر ــتگاه های دیگ ــه دس ب

جمع آوری الگ تردد پرسنل به صورت خودکار و آنالین	 

امکان مانیتورینگ آنالین دستگاه ها جهت استفاده در نگهبانی و کنترل تردد	 

امکان تخصیص سطوح دسترسی مختلف برای نقش های سازمانی	 

 	 Suprema, CmiTech, Virdi, ــم از ــتگاه اع ــف دس ــای مختل ــتیبانی از برنده پش
ــزار ــز اف ــردازش و پالی ــای پ Trust One, Ghadir، دنی

امکان پشتیبانی و اضافه نمودن سایر برندها	 

 	.Net Framework 4.0

 	SQLite و SQL Server

 	Web API Rest
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