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نرم افـزار حضـور و غـیاب اطلـس
چرا حضـور و غیاب؟

داشـبورد مدیریتـی
هـوش تجاری

نرم افـزار حضور و غیاب تایمزی
چـرا باید از نرم افـزار حضـور و غیاب ابری تایمزی

اسـتفاده کرد؟

تایم الیـن
غـدیر در گـذر زمـان

نرم افـزار امـین
سامانه مدیریت دستگاه ها و جمع آورى تردد امین

دستگاه حضـور و غیاب

جـدول مقایسه دستگاه هـا

معرفـی مشتریان
برخـی از مشـتریان مـا

افتخارات و گواهینامه ها
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شـرکت طـرح و پردازش غـدیر با بیش از

دو دهه سابقه فعالیت، یکی از شرکت های

پیشگام در بهینه سـازی عملکرد مدیریتـی

کسب و کارها و ارائه راهـکارهـای امنیت

هـوشمند اسـت.

در این سال ها تالش کرده است تا با کمک

همکاران متخـصص و حرفـه ای ، عالوه بر

ارائه خدمات با کـیفیت و کسب رضـایت

مـشـتریـان تمـرکــز ویـژه ای بـر ارائـه

سـیستم هـای حوزه منابع انسانـی داشته

باشـد. مفتخـر اسـت تا کـنون بـه عـنوان

یکـی از شـرکـت هـای پیشـرو در ارائـه

سیستم های منابع انسانی با نام تجـاری

اطلس با بیش از ٣٠٠٠ سازمان خصوصی

و دولتی همکاری نموده است و هم اکنون     

 با شـبکه گـسـترده فــروش و خـدمـات

پـس از فـروش در بیش از ٢٠ نمایندگـی

فعال در سراسر ایـران آماده خدمت رسانی  

به هموطـنانعـزیز می باشـد

Time Attendance
Biometric
Access Control

Ghadir
Design &
Processing
Co.



چرا حضـور و غیاب

جمع آوری داده  های مربوط به حضور و غیاب

کارمندان و بررسـی آن ها، فـرآیندی است که

معموال روزها زمان و انرژی می طلبد در حالـی که

نرم افزار حضور و غیاب تمامی اطالعات دریافتی

را در زمانی بسیار کوتاه  تر و با سرعتی به مراتب

باالتر پردازش مـی کـند و در نهـایت یک گـزارش

دقـیق و بدون نقـص با هـزینه کـمتر روی میز

مدیریت قـرار می گـیرد. 

با نرم افـزار حضور و غیاب، اطالعات به راحتی

جـمع آوری می شـود و گزارشـات به سـادگی

در دسترس است
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اهداف و ویژگی های اطلس حضور غیاب

ایجـاد نظم در تردد و درخواست هـای حضور

و غـیاب سازمان

پیگیری صحت درخواست هـا توسط مدیران

رفع چالش های مربوط به جمع آوری تردد ها

از دستگاه های کنترل تردد

مـدیریت امـور مـنابـع انسـانـی و تسـریـع

فـرآیند هـا
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بروز رسـانى اتوماتیک اطالعات پرسـنلى

حصـول اطمینان از آمار پرسـنل فعال

امکان ارسـال کـارکرد پرسـنل به سیستم حقـوق

و دسـتمزد

بروزرسـانـى جایگاه پرسـنل در چـارت سازمانـى

اتصال به سامانه هاى
پرسنلى و حقوق و دستمزد 01

سادگى در ساخت گزارشات متنوع

امکان گزارش گیرى از بیش از 100 فیلد محاسباتى

امکان گزار ش گیرى از اطالعات پرسنلى

امکان اعمال شروط پویا در هنگام اخذ گزارشات

طراحى شده

گـزارش سـاز پویا 02



امـکـان تعـریف جریان هـاى کـارى مـتنوع جهـت تایید 

درخواست هـاى مرخصى، ماموریت و ...

امکان تعریف انواع شرط در هنگام تعریف جریان هاى کارى

امـکـان تعـریف سـلسله مـراتب مدیران تایید کـننده

بصورت نامحدود براى ساختار سازمانى

امکان تخصـیص جـریان هـاى کـارى متنوع به ازاى انواع

درخواست

امکان تعـریف جانشـین براى مدیران

جـریان کارى 03

سازگارى با اکتیو دایرکتورى

جداسازى اطالعات سازمانى مجموعه هاى هـولدینگ

امکان تعریف نقش هاى کاربرى

امکان تعریف سطح دسترسى بر اساس نقش

موفقیت در آزمون هاى تست امنیت

سطح دسترسى و امنیت 04
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برخـوردارى از کتابخـانه قـوانین پرکاربرد با بیش

از 150 قـانون آماده

امکان طراحـى قـوانین متنوع و پیچیده مختص

سـازمان هـاى بزرگ

امکان دسته بندى و اعمال گروهى قوانین طراحى شده

امکان طراحـى قـوانین بصـورت پارامتریک

امکان اعمال بازه زمانـى در پارامترهاى قـوانین

قـانون سـاز 05

سادگـى در کـاربرى

امکان مشاهده اطالعات کارکرد و اصالح آن توسط 

هـر شـخص

امکان اعـمال محدوده هـاى محاسباتـى متفـاوت

از ماه کارکـرد جهـت محاسبات کارکـرد

امکان مشـاهده کارکرد پرسـنل زیر مجموعه توسط 

مدیر بصـورت گـرافیکى

امکان معرفـى جانشـین توسـط پرسـنل در هـنگام

ثبت مرخصـى

کارتابل پرسنل و مدیران 06
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محاسبه مانده مرخصـى قـابل انتقال به سـال بعد

کنترل میزان استفاده از مانده مرخصـى

امکان تغيير مبناى سال مرخصـى

امکان محاسبه مرخصى بر اساس سـال قـراردادى

نمایش کاردکس مرخصى

مرخصـى 07

08
تحت وب

IOS و Android دارای اپلیکیشن تلفن همراه

دارای سرویس نوتیفیکیشن تحت دسکتاپ

دسترسی یکپارچه

Ghadir Design & Processing Co. 
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هوش تجاری در حال حاضر یکی از پرکاربردترین

مفاهـیم در دنیای کسـب و کـارهـای ایرانـی و

خارجـی اسـت.

امروزه مدیران ارشد سازمان هـا و کسب و کارها

از داشبوردهای هـوش تجاری در جهت بهبود و

افزایش سودهی سازمان استفاده می کنند.

هـمچـنین داشـبوردهـای مدیریتـی به منظـور

جمع آوری داده ها از منابع مختلف یکپارچه سازی

تجزیه و تحلیل آنها و نهایتا به اشتراک گذاری و

نمایش نتایج مورد استفاده قرار می گیرند.

این داشبورد اطالعات مهم و ضروری کسب و کار

را بر اساس شاخص هـای کـلیدی عملکـرد

به صورت تصویری و گرافیکی، به مدیرانی که با

محـدودیت هــای زمانـی مـواجــه هـستند،

ارائـه می دهـد.

شرکـت طرح و پردازش غـدیر در جهـت بهـبود

خدمات به مشتریان، اقـدام به طراحـی و تولید

محـصــوالت در حــوزه ی هــوش تـجــاری

نمـوده اسـت

داشبورد مدیریتی (هوش تجاری)

(KPI)
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اسـتفاده بهـینه از داده هـای زمان حـال و گـذشـته

تجمیع اطالعـات سیستم هـای سازمان

دسترسی به گزارشات تحلیل شده لحظه ای

درک آسـان گزارشات به صـورت نموداری و تصویری

تصمیم گـیری استراتژیک آگاهانه

سـاده سـازی فـرآیندهـا

A

1
2
3
4
5
6

یکپارچـه شدن اطالعات

مزایای داشـبورد مدیریتـی

Ghadir Design & Processing Co. 
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مسئله حضور و غیاب کارمندان از گذشته عامل

مهمی در عملکرد آن ها و افـزایش بهره وری و

راندمان بوده است.

در برخی کسب و کارها پرسنل برای دسترسـی

به کامپیوتر محدودیت دارند و برای ثبت ورود

و خروج و درخواسـت هـای خـود با مشکالت

متعددی  مواجه می شوند استفاده از گوشی های 

تلفن همراه و تبلت به طور چشمگیری گسترش

یافته است و افراد با اپلیکیشن های قابل نصب

بر روی تلفـن همراه ارتباط بهتری برقرار می کنند.

ضمن اینکه برای جلوگیری از پرداخـت هـزینه

بـرای تهـیه دسـتگاه هـای حضـور و غـیاب،

می توان از روش های مدرن تری برای نظارت

بر حضور و غیاب پرسنل اسـتفاده کرد.

راهکار ابری تایمـزی برای مقابله با تمامی این

مشکالت راه حلی در نظر گـرفته  و تالش کرده تا

آن هـا را با کاربری ساده و آسـان برای مشتریان

برطرف کند و باعـث کاهـش خطاهای انسانی

و فرآیندهای پیچیده می شود

چرا باید از نرم افزار حضور و غیاب ابری تایمزی استفاده کرد؟
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هـمچـنین تایمـزی بهـترین انتخـاب بـرای

شرکت ها و مجموعه هایـی اسـت کـه توان

پرداخت هـزینه های کـنترل حضـور و غیاب 

پرسـنل خـود را ندارند یـا کـارکـنان آن هـا

به طور مداوم در حال رفت و آمد به خارج از

شرکت هـستند و زمـان زیـادی را بیرون از

شـرکت می گذرانند.

مناسب برای انواع کسب و کارها

نرم افزار تایمزی طوری طراحی شده تا برای

انواع کسـب و کارهـا با هـر نوع قـوانین و

ویژگی هایی مناسب باشد.

این نرم افـزار با در اختیار داشـتن پنل تحت

وب و اپلیکـیشن مـوبایل جامع مـی تواند

نیاز های کسب و کار ها را برطرف کند.

Ghadir Design & Processing Co. 
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با استفاده از هر نوع مرورگـر اینترنتی در هر مکان و زمان می توان به پنل تحت وب دسترسی داشت
و نیازی به نصب نرم افـزارهای دیگر نمی باشد. مدیران می توانند عالوه بر اپلیکیشن در پنل تحت

وب پرسنل، شیفت هـا و محل کارهـا را تعریف کنند. بعالوه می توان از طریق وب بر عملکرد تمامی 
کـارکنان نظارت داشت و آن ها را مدیریت کرد. در پنل تحت وب تایمـزی نمای بهتری از گزارشـات 

قابل مشاهده می باشد و خروجـی هـای متنوعی را نیز می توان دریافـت کـرد.

ثبت ورود و خروج توسط اپلیکـیشن تایمزی از سه 
روش لوکیشن، بلوتوث و دستگاه های بیومتریک

امکان پذیر اسـت.
مدیران می توانند تعيين کنند که کارکنان برای ثبت

ورود و خروج خود از کدام شیوه استفاده کنند.
با انتخاب گزینه لوکیشن دیگر نیازی به سخت افزار
نیست، اما با انتخاب بلوتوث باید دستگاه بلوتوثـی
تایمـزی یا دیگر دستگاه هـایی که قـابل اتصـال به

اپلیکیشن هستند، تهیه گـردد.

ثبت تـردد 01
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تایمزی امکان دریافت انواع گزارشات در فرمت های
مختلف را به کـاربران می دهد.

این گزارشات را می توان برای هـر فرد یا برای انواع
عـملکـردهـا، به صـورت جـداگـانه و بـه صــورت

نمایش هـای گـرافیکی نیز دریافت نمود.

یکی از نکات مهـم نرم افـزار تایمـزی پشتیبانـی از
انواع مختلف شیفت می باشد.

این قـابلیت باعـث شـده تا تایمـزی بـرای انـواع
کسـب و کارهـا با شـیفت هـای سـاده تا پیچیده

قـابل استفاده باشد.

گـزارشـات

تقویم کـاری

02

03
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در ایـن بخـش مـدیـران بـه راحـتـی مـی توانند
درخواست های ارسال شده از سوی کارکنان از جمله
انواع مرخصی ها، انواع ماموریت ها، تردد دستی،
دورکاری و... را مشاهده کـرده و در رابطه با تایید یا
عـدم تایید هـر کدام تصمیم گـیری کنند. همچنین
تاریخچه مـربوط بـه هـر شـخص قابل مشاهـده

است.

امـکان اعـمال کـردن و شـخصـی سـازی چـندین
قـانون مختلف شـامل شـناوری، ضـریب غـیبت،
محدودیت در ساعات اضافـه کاری و... در تایمـزی

وجود دارد.

کـارتابل

پشتیبانی از قوانین متنوع 

04

05
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کـاربران امـکان ارســـال و پیگـیری وضـعـیت
درخواست هـای خود از جمله درخواست مرخصی
سـاعتـی و روزانه از نوع استحقاقـی و استعالجـی،
ماموریت ساعتـی و روزانه، تردد دستـی و دورکاری

و ... را دارند.

تمام ورود و خـروج هـای کارمندانی که از دسـتگاه
حضور و غیاب استفاده می نمایند داخل نرم افزار   
وجود داشـته و ورود و خـروج آنان در دسـترس  

و قـابل کـنترل است.

درخواست ها  

اتصال به انواع دستگاه های
حضور و غیاب

06

07
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ارائـه نرم افـزارهـای
حضور و غیاب تحت

Windows

ارائـه نـرم افـزارهـای
کـنترل تـردد تحـت

Windows

ارائـه نـسـل اول
سـیستمهای مدیریت
رســـتـوران تحــت

Windows

ارائـه نرم افـزارهـای
حضـور و غیاب تحت

شـبکه

ارائـه نـرم افـزارهـای
کارت اعـتباری تحـت

Windows

 تولــد نـام تـجــاری
  طرح و پردازش غدیر

ارائـه نـرم افــزارهـای
حضـور و غـیاب تحت

Web و Windows

تولــید دسـتگاه هــای
حضور و غیاب با قابلیت
تشـخیص اثـر انگشـت

ارائـه سیستم مدیریت
صـندوق امـانات

اخذ نمایندگی انحصاری
از برنـد سـوپریما  کـره

جنوبـی

آغـاز فـعالیت در حوزه
بیـومـتریک و احــراز

هـویت

 Ghadir Timeline

ارائـه سـیستم هــای
کـنترل تردد پارکینگ
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ارائـه دسـتگاه هــای
حضور و غـیاب مبتنی

بر تشخیص چهـره

ارائـه نرم افـزار حضور
WebClock و غـیاب

ارائـه نسـل جـدید
نرم افـزار حضـور و

غـیاب   اطلـس

ارائـه نســل جــدید
سخت افزارهای کنترل

تردد  پارکینگ

تـولــیـد نســل اول
دستگاه هـای حضـور
و غـیاب بـا قـابلـیت
تشـخـیص کــارت و

اثر انگشـت

تولــد نـام تجـــاری    
              برای نسـل
جـدید  دسـتگاه هـای
حـضــور و غـیاب بـا
قــابلـیت تشخـیص

کارت و اثر انگشت

  Toosun  

اخــذ نمایندگــی از 
 AKTUEL  برندهــای
ترکیه وTIMMYچین

آغاز فعالیت در حوزه
ارائه گیت های تـردد

اخذ نمایندگی انحصاری
POINTMANوCMITECH

کـره جنوبـی

تولد نام تجاری   امین
نـرم افـــزار مـدیریت
دسـتگاه هـای تـردد و

حضـور و غـیاب 

ارائه موبایل اپلیکیشن
  اطلـس

 combo  ارائه دستگاه

تاسـیس خط تولـید
در منطقـه پیـام

تولد نام تجاری  تایمزی
مـوبـایل اپلیکـیشــن
حضور و غیاب ابری برای

کسب و کـارهای خـرد

ارائه محصـوالت احـراز
هـویت غـیر حضوری

آغـاز فـعالیت در حـوزه
هـوش مصنوعـی

ارائه نسـل اول
دستگاه های ثبت تردد

مبتنی بر بلوتوث

ارائـه نســل جــدید
نرم افزار های مدیریت

رســتوران

+

تولــد نـام تجــاری
  اطلـس  نـرم افـزار
حضور و غـیاب کـامال

 Web تحت
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ارائـه نرم افـزارهـای
حضور و غیاب تحت

Windows

ارائـه نـرم افـزارهـای
کـنترل تـردد تحـت

Windows

ارائـه نـسـل اول
سـیستمهای مدیریت
رســـتـوران تحــت

Windows

ارائـه نرم افـزارهـای
حضـور و غیاب تحت

شـبکه

ارائـه نـرم افـزارهـای
کارت اعـتباری تحـت

Windows

 تولــد نـام تـجــاری
  طرح و پردازش غدیر

ارائـه نـرم افــزارهـای
حضـور و غـیاب تحت

Web و Windows

تولــید دسـتگاه هــای
حضور و غیاب با قابلیت
تشـخیص اثـر انگشـت

ارائـه سیستم مدیریت
صـندوق امـانات

اخذ نمایندگی انحصاری
از برنـد سـوپریما  کـره

جنوبـی

آغـاز فـعالیت در حوزه
بیـومـتریک و احــراز

هـویت

 Ghadir Timeline

ارائـه سـیستم هــای
کـنترل تردد پارکینگ
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نظـیر تخـلیه آنـالیـن دسـتگـاه هـا، عـدم

جـمع آورى تردد در بـرخـى از دسـتگا ه هـا

و مدیریت دستگاه ها ( با برند هاى مختلف )

روبرو هستند.

از این رو واحـد تحقـیق و توسـعه شـرکـت

طـرح و پـردازش غــدیـر بـا بـهـره گـیرى از

متدهاى روز در سـرویس هاى مشابه جهانی و 

بومی سـازى نیازمندی هـا، اقدام به طراحـى 

و تولـید سـامـانه مـدیریت دسـتگاه هـا و

جمع آورى تردد امین نموده است

سامانه مدیریت دستگاه ها و جمع آورى تردد امین 
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حضور و غـیاب مبتنی
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ارائـه نرم افـزار حضور
WebClock و غـیاب

ارائـه نسـل جـدید
نرم افـزار حضـور و
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ارائـه نســل جــدید
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کارت و اثر انگشت
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تولد نام تجاری   امین
نـرم افـــزار مـدیریت
دسـتگاه هـای تـردد و

حضـور و غـیاب 

ارائه موبایل اپلیکیشن
  اطلـس

 combo  ارائه دستگاه

تاسـیس خط تولـید
در منطقـه پیـام

تولد نام تجاری  تایمزی
مـوبـایل اپلیکـیشــن
حضور و غیاب ابری برای

کسب و کـارهای خـرد

ارائه محصـوالت احـراز
هـویت غـیر حضوری

آغـاز فـعالیت در حـوزه
هـوش مصنوعـی

ارائه نسـل اول
دستگاه های ثبت تردد

مبتنی بر بلوتوث

ارائـه نســل جــدید
نرم افزار های مدیریت

رســتوران
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تولــد نـام تجــاری
  اطلـس  نـرم افـزار
حضور و غـیاب کـامال

 Web تحت
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SQL Lite و SQL Server پشتیبانى از
Client / Server معماری

NetFramework منطبق بر
نصـب و راه اندازی سـریع و آسـان

امکان انتقال اتوماتیک و آنى ترددهاى جمع آورى
Clock شده به نرم افزار

امکان انتقال اتوماتیک و آنى ترددهاى جمع آورى
New Web Clock شده به سامانه اطلس و

امکان ارتباط با نرم افزار رستوران 7
امکان انتقـال اتوماتیک ترددهـا به سامانه هـاى

جانبـى در بستر وب سـرویس

ارتباط با سامانه هاى جانبى

معمـاری 01

02

Ghadir Design & Processing Co. 
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مانیتورینگ آنالیـن وضعیت ارتباطـى دستگاه هـا

تخـلیه اتوماتیک دستگاه هـا 
امکان تغيير تنظیمات دستگاه ها از طریق نرم افـزار
برخوردارى از قابلیت Day Light Saving در برنامه
قابلیت پشتیبانى و  مدیریت بیش از پانصد دسـتگاه 

در یک سـرور 
امکان ارتباط و مدیریت تمام دسـتگاه

امکان پشـتیبانـی دسـتگـاه هـای حضـور و غـیاب
و کـنترل تردد برندهـای متنوع

امکان تعریف کـاربر از طـریق نرم افـزار و ارسـال به
دستگاه هـا

امـکان نمـونه گـیرى خصیصه هـاى بایومتریک
(انگشـت، قرنیه و چهره) ازطریق نرم افـزار و ارسـال

به دستگاه هـا
امکان نمونه گـیرى اثر انگـشت با استانداردهـاى

(ISO, ANSI, Suprema) مختلف
پشتیبانى از شماره پرسنلى با طول حداکثر 15 کاراکتر
امکان انتقال کاربران از  یک دستگاه به دستگاه دیگـر
امکان پشتیبان گـیری پرسـنل دستگاه به هـمراه

نمونه هـای آن در نرم افـزار

مدیریت کاربران

سـامانه مدیریت دستگاه  03

04

19ghadir-hr.co



برخوردارى از امکان ارتباط امن با دستگاه
رمزنگارى اطالعات حساس در پایگاه داده

جلوگیرى از نفوذ و سرقت اطالعات دستگاه توسط
ابزارهـاى ناشـناس

جلوگـیرى از Sniffing کلمه عبور در شبکه
رمـزنگارى اطـالعات ارتباط با پایگاه داده

امکان تخـصیص سـطوح دسترسـى متفـاوت به
اپراتورهـا

امکان نمایش آنالین تردد پرسنل به همراه تصویر
شخص در پنل نگهبانى

داراى واسـط کـاربـرى جـهـت ارتبـاط با کـلیه
USB اسکنرهـاى

نمایش گـرافیکى توپولوژى و وضـعیت ارتباطـى
دستگاه هـا

Flash امکان تخلیه دستگا ه ها از طـریق حافظه

قابلیت هاى کاربردى

امنیت 05

06

Ghadir Design & Processing Co. 
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در حوزه تردد سازمانی و حضور و غیاب دقـت و

سرعت عملکرد باالترین اهمیت را دارد.

گـذر کـردن از روش هـای سنتـی و استفاده از

ایـن محصوالت بهـره وری سازمان را افزایش

داده و موجـب صرفـه جـویـی در زمان افـراد

سازمان می شود.

از طـرفـی پـردازش روی اطالعـات دسـتگـاه

حضـور غیاب می تواند اطالعـات مفیدی را به

مدیران منتقل کـند که در بخـش نرم افـزار ها

توضیح داده می شود

دستگاه حضور و غیاب
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(1-N)، (1-1) 50.000 ظرفیت کاربر چـهره
ظرفیت کاربر چهره 100.000 (1-1)

(N)100.000 (1:1 - 1)100.000 و اثر انگـشـت
شـناسایـی چهره در تاریکی مطلق

ظرفیت تردد 50.000 تصویر – 5.000.000 متن
(65IP) مقـاوم در برابر گـرد و خـاک و رطـوبت
اسـتفاده از الگـوریتم چندگانه تشـخیص چهـر ه
امکان تشخیص چهره ی زنده، استفاده از آنالیز
چهره بر مبنای IR جهت جلوگیری از ورود غیر مجاز

با اسـتفاده از عکـس چـاپ شـده و هـمچـنین 
 LCD نمایشگرهای

امکان قرائت کارت هایی با پروتکل های مختلف
از جـمله

 MIFARE iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)
HID multiCLASS – (EM/HID Prox/

FaceStation F2 یک ترمینال چند حـالته با عملکـرد 
بی نظیر تشخیص چهره است دقت و احراز هویت 
استثنایـی و عملکرد ضد جعـل حـرکتی که توسط 
فـناوری بی نظـیر Fusion Suprema حاصـل شـده 

است را می توان در این محصول تجربه کرد.

پشـتیبانـی از تکــنولـوژی فــرکـانس دوگـانـه
LF(125 khz) و HF(13.56 mhz)

0/5m~1.3m :فـاصله تشخیص چهره
دارای پردازنده 14 گـیگـاهـرتزی 4 هـسـته ای
دارای 16 گـیگابایت حافـظه و رم 2 گـیگـابایت

دارای IP65 (ضد آب و گرد و غبار)
دارای گواهینامه های:

 RoHS, REACH, WEEE,CE, FCC, KC
دارای قابلیت ارتباط با Smart Phones از طریق
iOS در سیستم های اندروید و (BLE) بلوتوث

و NFC در سیستم هـای اندروید
امکان اضافـه کردن ماژول تب سنج

دارای USB، خروجـی شبکه، رله خروجی، درگاه
WIEGAND سریال و

دستگاه face Lite از نظر ابعاد یکی از کوچک ترین
محصوالت تشخیص چهره هست که با پشتیبانی
از جـدیدترین نوآوری Suprema در بیومـتریک
چهـره سرعت، دقت و سطح امنیتـی بی نظیر را

ارائه می دهـد.

افزایش سه برابری ظرفیت کاربر و سرعت مقایسه
(3000 کـاربر در ثانیه)

CPU 1.2GHz Quad-Core
Android سـیستم عـامل

(  :N) 4.000 - (1:1) 30.000 ظرفیت کاربر

شـناسایـى چهره در محیط هـاى با شـدت نور از
صفر لوکـس تا 25.000 لوکـس

قـابلیت خـواندن کارت های  EM 125 KHz و
13,56MHz کارت های مایفر

Usb دارای صفحه نمـایـش 2 اینـچـی و پورت
Tamper Switch دارای

Face Station F2

Face Lite

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

Fusion Multimodal
Terminal

Compact Face
Recognition Terminal

1
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دستگاه حضور و غیاب توسان در جهت سیاست
مشتری محوری و پاسخگویی به نیاز مشتریان در
سه نسخه اثر انگشت، کارت و اثرانگشت-کارتی،
طراحی و تولید شده است که این موضوع منجر
به تنوع در قـیمت و قـابلیت هـای این دسـتگاه

گـردیده است.

سیستم شناسایی افـراد با دو الگوی احراز هویت
دو گـانه بر اسـاس تشـخیص چـهره و عـنبیه با

سرعت و دقـت باال

صفحه نمایش 3.5 اینچ تمام رنگـی
صفحه کلید لمسی خـازنی دارای طول عمر باال

نسبت به صفحه کلیدهـای فشاری
ظرفـیت حافظه 5میلیون رکورد (قـابل ارتقا بر

حسب تقاضا)
دارای 2خروجی رله جهت کنترل تردد و اتصـال

به قفل برقی و درب اتوماتیک و ...

صفحـه نمایش 5اینچ
قـابلیت تشخیص چـهره، عـنبیه و کارت مایفر

شـناسایـی عـنبیه در یک ثانیه
CPU A9 Quad-Core

ظـرفیت تشخیص عنبیه بیش از 10.000 کاربر

عدم محدودیت در شـناسایـی انواع رنگ عـنبیه
تنظـیم خـودکار زاویه دوربین دسـتگاه با توجـه

Auto Tilt به قـد کاربران
تشخیص افـراد هـمراه با عینک (افـراد عینکی)
زاویه تشخیص عنبیه در بازه 45/30 سانتی متر 

دارای ظـرفـیت 200هـزار کـاربر (قـابل ارتقـا)
سازمان هایی که امکان کـابل کشـی ندارند

DYNAMIC IP امکان دریافت
قابلیت تغيير اتوماتیک ساعت دستگاه بر اساس

سـاعت
دارای گواهینامه CE از اتحادیه اروپا

Flash امکـان انتقـال اطالعـات توسـط حافـظه
برای سازمان هایی که امکان کابل کشـی را ندارند

Toosun-C

EF-45

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

IRIS Recognition System

RFID Access Control &
Time Attendance
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صفحه کلید لمسی خازنی دارای طول عمر باال
نسبت به صفحه کلیدهای فشاری

ظـرفیت حافظه 5میلیون رکورد (قابل ارتقـا بر
حسب تقاضا)

دارای ظـرفیت 200 هـزار کـاربر (قـابل ارتقـا)
دارای ثبت ظـرفیت 4.500 اثر انگشت

دارای 2خروجی رله جهت کنترل تردد و اتصال
به قفل برقـی و درب اتوماتیک و ...

امکان انتقال اطالعات توسط حافظه flash برای
سازمان هایی که امکان کابل کشی ندارند

DHCP SERVER از DYNAMIC IP امکان دریافت
قابلیت ذخیره اثر انگشت روی سرور و شناسایی

(MATCH ON SERVER) آن از طـریق شـبکه
قابلیت تغيير اتو ماتیک ساعت دستگاه بر اساس

سـاعت رسمـی کشـور

Face Station 2 با آخرین نو آوری در بیومتریک
صورت، امنیت را با سرعت و دقـت باال به کاربران
ارائه می دهـد. با اسـتفاده از مهندسـی نور، در
محیط هـایی با شدت نور تا Lx-25000 کارایـی

مناسبی برای کاربران را نیز فراهم نموده است.

دستگاه حضور و غیاب توسان در جهت سیاست
مشـتری محوری و پاسخگویـی به نیاز مشتریان
در سه نسخه اثرانگشت، کارت و اثرانگشت-کارتی،
طراحی و تولید شده است که این موضوع منجـر
به تنوع در قـیمت و قـابلیت های این دستگاه

گـردیده است.

افزایش 3 برابری ظرفیت کاربر و سرعت نسبت
به نسل قبل (3000 کاربر در ثانیه)

امکان شـناسایـی چـهره در تاریکـی مطلق
CPU A9 Quad-Core

Android 5.0 سیستم عامل
ظـرفیت تردد 50.000 تصویر - 5.000.000 متن

(1-N) 4000 ظـرفیت کـاربر
0-Lx شناسایی چهره در محیط هایی با شدت نور از

25.000-Lx تا
قـابلیت تشخیص چهره افـراد با قد 145Cm تا

210Cm

Face Station 2

Toosun-F

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

Access Control
& Time Attendance

Smart Face Recognition
Terminal

Ghadir Design & Processing Co. 

ghadir-hr.co24



دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

در Biostaton2 شناسایى اثرانگشت با کیفیت عالـى
کارایى مناسبترى براى کاربران فـراهم سـاخته است.
Biostaton2 با بهـره گـیرى از سیستم شـناسایـى

لحظه اى و ارسـال سریع اطالعات، تطبیق پذیرى
و کارایـى باالیى را براى کـاربران فـراهم مى سازد.

داراى استاندارد IP65 و مقاوم در برابر آب و گرد و خاك
CPU 1.0GHz RISC

ظـرفـیت اثـر انگـشـت 1.000.000(1:1) - 
(  :N) 40,000

 (  :N) 20.000 - (1:1) 500.000 ظرفیت کاربر

حداکـثر ظـرفـیت تردد 3.000.000
سرعت شناسایى و تطـبیق 20.000 اثر  انگشت

در ثانیـه
,CE, FCC, KC, WE داراى گـواهـى نامه هـاى

RoHS, REACH

BioStaton A2 ازلحاظ عملکرد، سـرعت، تطبیق
و امنیت فـوق العاده دقیق می باشد. سازگارى این
محصـول با نرم افـزار BioStaton A2 این دستگاه
را به یک وب سرور تبدیل کرده است و انعطاف پذیرى
باالیى دارد که هـم براى سایت هـاى بزرگ و هـم 

کوچک مناسب است.

صفحه نمایش لمسـى 5 اینچ با شیشه محافظ
تقـویت شـده در جلوى دسـتگاه
CPU 1GHz iMX6 Quad-Core

دارای 1GBحافظه RAM و 8GB حافظه داخلـی
سرعت انتقال اطالعات بیش از 5.000 کاربر در ثانیه
پنـچ برابر افـزایش سـرعت تطـبیق نسبت به

دستگا ه هـاى قـدیمى
دارای دوربین با لـنز پهـن برای تصـویربرداری

واضح تر

 (  :N) 100.000 - (1:1) 500.000 ظرفیت کاربر
ظـرفـیت اثـر انگـشـت 1,000,000(1:1) - 

(  :N) 200.000
ظـرفیت تردد 50,000- متن 5,000,000

دارای تکـنولوژی جـدید و پیشرفـته تشخـیص
(LFD) بافت اثر انگشت زنده

پشتیبانی از سیستم عامل اندروید با بهبود رابط
کـاربری گـرافیکی

VOIP پشتیبانـی از

Access Control
& Time Attendance    

Innovative Fingerprint
TerminalBioStation A2

BioStation 2

 1
 1

 1

 1
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دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

BioStaton L2 یکى از پرکاربرد ترین محصوالت
سـوپریما اسـت که نسـل جدیدى از تکـنولوژى
بیومتریک و امنیت را ارائه کرده است و کارایى دوگانه
کـنترل تردد و حضور و غیاب را پشتیبانى می کند.
این دستگاه ترکیبـى استثنایـى متشکل از بهترین
(LFD) الگوریتم شناسایـى بافـت زنده اثرانگشت

دنیا می باشد.

صفحه نمایش 2 اینچ رنگـى
داراى تکـنولوژى جـدید و پیشرفـته تشـخـیص

(LFD) بافـت اثرانگشت زنده
تقویت سنسور اثرانگشت و الگوریتم یک میلیون

الگ متنـى

CPU 1.2GHz Quad-Core
ظـرفـیت اثـر انگـشـت 1,000,000(1:1) - 

 (  :N) 200,000
(  :N)100,000 - (1:1) 500,000 ظرفیت کاربر

Bio Entry W2 دستگاه کـــنترل تردد با آخـرین
الگوریتم سنسـور اثرانگـشت پیشرفـته به همراه
پردازنده قـدرتمند چهار هـسته اى و تکـنولـوژی
(LFD) شناسایى بافت زنده اثرانگشت می باشد.

IP 67, IK08 داراى اسـتاندارد
CPU 1.2GHz Quad Core

ظـرفـیت اثـر انگـشـت 1.000.000(1:1) - 
(  :N) 200.000

(  :N) 100.000 - (1:1) 500.000 ظـرفیت کـاربر

(Log) حداکـثر ظـرفـیت 1.000.000 تـردد
سرعت مطابقت 150.000 تـردد در یک ثانیه
FCC, KC, RoHS, REACH داراى گـواهینامه

CE, WEEE
پشـتیبانـى چـند کـارت با RFID دوگـانـه

Innovative Fingerprint
Terminal

Access Control

BioStation L2

BioEntry W2

 1

 1
 1

 1
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دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

مجهز به صفحه نمایش لمسی خازنی 2.8 اینچی
، پردازنده چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتزی است. 
همراه با جدیدترین الگـوریتم شناسایـی چهـره
شرکـت تایمـی که شـناسایـی چهره را سـریع تر

انجام می دهد.

شناسایی چندگانه چهره، رمز عبور، دستگاه کارت
و ترکیبـی

قـابلیت ارتبـاط Wiegand ورودی و خروجـی
هماهنگ با سیستم کـنترل دسـترس

دارای قــابلیت باز کـردن ضــروری درب هـا
دارای قابلیت کـنترل گـیت ها براساس سفارش

مشتری

IP/TCP,Rs485 داراری استانداردهای ارتباطی
و USB برای ارتباط ما بین سـرور و کالینت

ظرفیت چهره 1000
ظرفیت کارت 2000

ظرفیت رکورد 100،000

دوربین مادون قرمز دوگـانه ، دوربین دوگـانه با
کـیفـیت باال و پردازنده چـهـار هسـته ای 1.5 
گیگاهرتزی با استفاده از الگوریتم جدی شناسایـی 
چهـره تایمی مدل F850 را به محصولـی عالـی

تبدیل کـرده است.

دسـتگـاه تشخـیص چهــره با بهـره گـیری از
الگوریتم های توسعه یافته و با شـناسایی سریع
و دقیق به سطح پیشرفته ای از تشخیص چهره

دسـت یافته اند.
دوربین دوتایی HD مجهز به نور با قابلیت شناسایی 
در شب امکان ورود و اطالعات مسـتقیم کـاربر

ظرفـیت چـهره 1500
ظرفـیت اثر انگشـت 5000

ظرفـیت کارت 5000
ظرفـیت رکـورد 500.000

Face A1

Face TM F850 Capacitive Touch
Screen

Capacitive Touch Screen
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دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب

TFS70 یک سیستم کنترل دسترسی بیومتریک
تحـت شـبکه اسـت. با عملکـرد پایدار و قـوی با 
داشتن الگـوریتم عالی برای اطمینان از سرعت و
نرخ شـناسایـی، مـناسـب هـمه شـرکـت هـا و

ساختمان ها است.

شـناسایـی چـندگانه اثر انگشت، کارت، هـر دو
سنسور اثر انگشت مخفی (D500) جهت شناسایی 
اثر انگـشت هـای خشک و نور مستقیم آفـتاب
قـابلـیت ارتـباط Wiegand ورودی و خروجـی

هماهنگ با سیستم کـنترل دسترسـی
 TCP/IP, RS485 دارای استانداردهای ارتباطی

و USB برای ارتباط بین سـرور و کالینت

قـابلیت روشنایـی صفحه کـلید برای بهره برداری
آسـان در شب

Two Door Interlock دارای قابلیت
ظرفیت اثر انگشت 3000

ظرفیت کارت 3000

دسـتگـاه FE-500 از جـدیدترین محـصـوالت
TRUST ONE است که دارای دو الگوی تشخیص
چهره و کارت است. از مهمترین قابلیت های این
دستگاه تشخیص چهره به همراه ماسک می باشد.
دستگاه FE-500 با آخرین فناوری هوش مصنوعی
ساخته شده و می تواند با بازتاب تغييرات جزئی
در چهره کاربران، میزان تشخیص را افزایش دهد.

قابل استفاده تا رطوبت 90%
قـابلیت تشخیص دوربرد 1الی 3متر

امکان استفاده جهت کنترل تردد
صفحه نمایش 5اینچـی لمسـی

احراز هویت 5چهره بصورت همزمان

ظرفیت کاربر چهره 50.000
ظرفیت تردد 1.000.000

2Core CPU
MIFARE/EM/HID

TFS 70 Touch Keypad

FE-500 Smart Face Recognition
Terminal

���������
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انواع کارتخوان

صفحه نمایش   

ابعاد

سخت افزار 

  

تعداد کاربر
تعداد تردد

بازه دمای کارکردی
بازه دمای ذخیره سازی

بازه رطوبت کارکردی
بازه رطوبت ذخیره سازی

ویژگی های خاص 

 

رابط های کاربری 

گواهینامه ها 

دستگاه

125KHz EM,
13.56MHz Mifare

 DesFire
DesFire EV1

Felica /NFC 

2inch 
LCD رنگی

44*201*71

RAM: 256MB
Flash: 2GB

CPU: 1.2GHz
Quad-Core

(1:1 ) 500000
(1:   ) 100000

1000000

-20°C ~ 50°C
-40°C ~ 70°C

0% ~ 80%
0% ~ 90%

 تشخیص بافت زنده

TCP/IP, RS-485
RS232, Wiegand

(1ch in or out)
Relay, 2x input

CE, FCC, KC,
ROHS

REACH, WEEE

125KHz EM,
125KHz HID Prox,
13.56MHz, Mifare
DesFire/DesFire
EV1/Felica/NFC
13.56MHz iClass

2.8inch
LCD رنگی

فارسی،انگلیسی

45*144*142

RAM: 256MB
Flash: 8GB

CPU: 1.0GHz

(1:1 ) 500000
(1:   ) 20000

3000000

-20°C ~ 50°C

-40°C ~ 70°C

0% ~ 80%
0% ~ 90%

IP65 استاندارد
WIFI

TCP/IP, Wiegand
,1ch, IN/OUT,

RS 485
RS 232 ,TTL I/O,

Relay, POE
USB, Micro USB

CE, FCC, KC
ROHS

REACH, WEEE

Bio station 2Bio Station L2 Face Station 2 Face Station F2Face LiteBio Station A2

FS2-D: 125KHz,
EM & 13.56MHz Mifare,

Mifare plus,
DES fire/EV1, Felica,

NFCelica, NFC
,FS2-AWB: 125KHz EM

HID Prox & 1356MHz Mifare,
Mifare plus, DES fire/EV1,

FELICA, ICLASS SE/SR,
NFD, BLE

 4inch  
TFT رنگی LCD

141*164*125

RAM: 1GB
Flash: 8GB

CPU: 1.4GHz
Quad-Core

(1:1 ) 30000  
(1:   ) 4000 

Image: 50000
Text: 5000000

-20°C ~ 50°C

-40°C ~ 70°C

0% ~ 80%
0% ~ 90%

تشخیص بافت زنده
wifi (بصورت سفارشی) 

TCP/IP,
2CH RS 485,

Wiegand IN/OUT,
1Relay,

usp2 (HOST), USB,
Micro usb

CE, FCC, KC
ROHS

REACH, WEEE, BT
,SIG

125kHz EM & 
13.56MHz, MIFARE,

MIFARE Plus,
DESFire EV1/EV2

,FeliCa

7inch

119.8*268.4*49.7

RAM: 2GB
Flash: 16GB

CPU: 1.8Ghz Dual

100000
Image: 50000
Text: 5000000

-20°C ~ 50°C

0% ~ 80%

نور شدید
تشخیص بافت زنده
ماسک/ تب سنج

TCP/IP,
2CH RS 485,

Wiegand IN/OUT,
1Relay, usb2 (HOST)

USB, Micro USB

CE, FCC, KC, RoHS
REACH, WEEE
FBI PIV and FBI

Mobile ID FAP20

125kHz EM
13.56MHz, MIFARE,

MIFARE Plus,
DESFire EV1/EV2  )
FeliCa, NFC, BLE

2inch
LCD رنگی

80*170*76

RAM: 1GB
Flash: 8GB

CPU: 1.2GHz
Quad-Core

(1:1 ) 30000  
(1:   ) 4000 
5000000

-20°C ~ 50°C

-40°C ~ 70°C

0% ~ 80%
0% ~ 90%

RS-485-1ch Host
 Slave یا

(selectable)
2ch TTL   

/Wiegand, Relay

CE, FCC, KC
ROHS

REACH, WEEE

125KHz EM,
125KHz HID Prox,
13.56MHz, Mifare
DesFire/DesFire
EV1/Felica/NFC

13.56MHz
iClass SE

5inch
LCD رنگی
انگلیسی

40*155*155

RAM: 1GB
Flash: 8GB

CPU: 1.0GHz
Quad-Core

(1:1 ) 500000  
(1:   ) 100000   
Image: 50000
Text: 5000000

-20°C ~ 50°C

-40°C ~ 70°C

0% ~ 80%
0% ~ 90%

تشخیص بافت زنده
  WIFI (802.11b/g)  

TCP/IP, RS485
Wiegand, TTL,
Relays, USB,
Micro USB,

SD Card slot

CE, FCC, KC
ROHS

REACH, WEEE

N NN
N N
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FACE TM F850TFS 70

125KHz EM,
125KHz MF

3.5inch

50*170*170

RAM: 2GB
Micro SD (قابل ارتقا) 
CPU: 32Bit ARM7

 200000
__

0°C ~ 40°C

20% ~ 60%

قابلیت ارتقا حافظه

LAN, RS232,
USB,

Wiegand,
Rlay

     CE    

125KHz EM,
125KHz MF

3.5inch

50*170*170

RAM: 2GB
Micro SD (قابل ارتقا) 
CPU: 32Bit ARM7

 200000
__

0°C ~ 40°C

20% ~ 60%

قابلیت ارتقا حافظه
انطباق در سرور

LAN, RS232,
USB,

Wiegand,
Rlay

     CE    

MIFARE/EM/HID

5inch 
لمسی

192*192*30

RAM: 4GB
Flash: 8G

CPU: 2 Core

50000
1000000

-10°C ~ 50°C

10% ~ 90%

تشخیص بافت زنده
ماسک/ تب سنج

TCP
WIFI (Option)

CE, FCC, KC,
ROHS

REACH, WEEE

  MiFare 

2inch
LCD رنگی

انگلیسی، ترکی، عربی

190*80*33

Arm

3000
__

0°C ~ 40°C

20% ~ 60%

استفــاده همزمان
 اثرانگشت و کارت/
صفحه کلید لمسی/

WIFI

WAN
remote/RS485
/TCP/IP/USB
WIFI (Option)

CE, FCC, KC,
ROHS

REACH, WEEE

Mifare / EM

4.3inch
لمسی

170*140*35

1.5Ghz
Quad-Core

1500
500000

-10°C ~ 45°C
 

20% ~ 80%

WIFI
ماسک

TCP/IP, Wifi,
USB, Wiegand

In & Out

CE, FCC, KC,
ROHS

REACH, WEEE

Mifare / EM

2.8inch
LCD رنگی

لمسی

73*46*187

1.5Ghz
Quad-Core

1000
100000

0°C ~ 40°C

20% ~ 60%

 

استفاده همزمان
چهره، کارت، رمز

TCP/IP, RS485,
USB, Wiegand

in & out
WIFI (Option)

CE, FCC, KC,
ROHS

REACH, WEEE

FE-500TOOSUN-F TOOSUN-CFACE A1 Bio Station W2EF-45

 MiFare

نمایشگر رنگی و نشانگر کاربری
فارسی / انگلیسی

166*166*43

CPU: iMX6 Corlex A9/
Quad-Core ARM/

with Linux Yocto/ VI.8os  
 

10000 (هر دو عنبیه)
__

  0°C ~ 45°C 

-20°C ~ 95°C

0% ~ 80%

تشخیص عنبیه
wifi

 (تهیه دانگل بصورت جداگانه)

TCP/IP, RS-485/ 232,
Wiegand In/Out, 

Relay, Wi-Fi,
USB, Micro USB

CE mark, FCC,IEC,
62471 eye safety 

RoHS standards.Iris
,recognition meets

ISO 19794-6  
2011 standard

125KHz HID Prox,
125KHz EM,
13.56MHz

MIFARE, FeliCa
NFC, DESFire
iCLASS (SE)

172*150*43.5

RAM: 256MB
Flash: 2GB

CPU: 1.2GHz
Quad-Core

(1:1) 500000  
(1:   ) 100000   

1000000

-20°C ~ 50°C
-40°C ~ 70°C

0% ~ 80%
0% ~ 90%

  تشخیص بافت زنده
IK08 و IP67استاندارد

RS-485-1ch Host
/Slave, 2 x TTL یا
Wiegand, Relay,
POE (IEEE802.3af)

CE, FCC, KC,
ROHS

REACH, WEEE

N
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برخی از مشتریان ما

برای مالحظه لیست کـامل مشـتریان QR code را اسکـن نمـائید.
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افتخارات و گواهینامه ها

برای مالحظه لیست کامل گواهینامه ها QR code را اسکن نمائید.
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