حلول الجيل الجديد
الجيل الرابع لنظام السمارت
قارئ خارجي قوي


التحكم فى عمليات العبور ومواقف السيارات



تطبيقات الحضور واإلنصراف



مواقف السيارات مسبقة الدفع (المحفظة اإللكترونية)



صندوق يحمي من العوامل الجوية أى بي 66



االتصال عبر بروتوكوالت TCP/IP



قارئ متكامل أو خيارات قارئ مستقل



واجهة ربط الكتروني جاهزة

قارئ السمارت الخارجي
نظام السمارت متوفق تماماً مع مواصفات األيزو  ، 34441قارئ

المدخالت المعزولة بصرياً متوفرة للربط مع نظام اإلنذار بأبواب الطوارئ أو

البطاقة الذكية القوى هو الشريك المثالي لنظام الكترونيا للتحكم فى عمليات

نظام السالمة من الحرائق لضمان فتح األبواب أثناء الطوارئ.

العبور  ،نظام الحضور واالنصراف وتطبيقات المحفظة اإللكترونية.

جهاز القارئ هو جهاز تفاعلي يوفر واجهة للمستخدم باللغتين (العربية /
اإلنجليزية)

يمكن استخدامه من قبل أي مؤسسة مهما كان حجمها وفى مواقع متعددة
وبوابات دخول متعددة .النظام بكامله يتميز بالمرونة وإمكانية إعداده ليتوافق

يتكون من وحدة تحكم (مجموعة لوحات دوائر مطبوعة)  ،قارئ بطاقة  ،شاشة
عرض إل سي دي  ،أضواء ونظام تنبيه صوتي لتوفير حالة القارئ .تعمل
وحدة التحكم على مراقبة جهاز القارئ بصورة متواصلة.

باستخدام  321جهاز قارئ للموقع الواحد.

عند وضع البطاقة الذكية فى نطاق القراءة لجهاز القارئ ،يعمل جهاز قارئ
البطاقة على تحسس البطاقة وقراءة بيانات البطاقة ونقلها إلى لوحدة التحكم

مع متطلبات العميل  ،يمكن ربط عدد من القارئات من  3إلى  321قارئ.
وفى إعدادات نظام السمارت بلس ،يوفر النظام الخدمة لعدد 321موقع
تعتمد أجهزة القارئ على وحدة تحكم داخلية يمكن أن تعمل إما من خالل
الشبكة أو خارج الشبكة ،خيارات الربط من خالل الشبكة متاحة من خالل
واجهات الربط أر إس  ، 212أر إس  ، 414شبكة اإليثرنت المحلية أو خط
الهاتف باستخدام المودم.
يستطيع جهاز القارئ تخزين وحفظ  4111سجل وبه ميزات مثل اإلنذار في
حال إمتالء الذاكرة المؤقتة  ،قائمة الحظر  ،وذاكرة فالش لضمان توفر
البيانات فى حالة إنقطاع الكهرباء .يوفر جهاز القارئ وصلة خارجية للربط مع
حواجز البوابات اإللكترونية ،مصدات الطرق  ،البوابات الدوارة ،وغيرها.

للتحقق من صحتها .إذا كانت البيانات صحيحة  ،يتم السماح العبور أو تسجيل
الحضور واإلنصراف بناءعلى إعدادات جهاز القارئ .يتضح ذلك على شاشة
العرض  ،نغمات الصوتية متوفرة لعمليات الدخول والخروج  .توضح الشاشة
اإلسم أو رقم بطاقة المستخدم باإلضافة إلى إشارة الدخول  /الخروج على جهاز
قارئ الحضور واإلنصراف.
يمكن إستخدام أجهزة القارئات فى المناطق األمنية للتحكم بالعبور .كما يمكن
إستخدام البطاقة الذكية أيضاً فى تطبيقات مواقف السيارات وكذلك يمكن
إستخدام البطاقة الذكية كبطاقة مسبقة الدفع لخصم رسوم العبور.

قارئ السمارت الخارجي
المواصفات الفنية لقارئ نظام السمارت بلس
 .1عام
اإلستخدامات
البطاقة الذكية
مسافة التشغيل
وضع التشغيل
اإلشارة المرئية
خيارات التوثيق
تصميم البطاقة

مدة قراءة البطاقة
 .2األجهزة
المعالج :
ساعة التوقيت
البطارية اإلحتياطية
العرض الرسومي
المؤشر الضوئي
وحدة التحكم بالخروج
المدخالت
برمجة فالش
 .3االتصاالت
منفذ متسلسل
إيثرنت
المودم
 .4ميزات القارئ
تخزين العمليات

قاعدة البيانات أى تي بي

 .5الميزات األخرى:

العبور و الحضور واإلنصراف
بطاقة ذات اتصال عن بعد مطابقة لمواصفات أيزو إس إيه إس
34441
من  1إلى  11ملم
مستقل  /من خالل الشبكة
ضوء أحمر /أخضر
خيارات المحفظة اإللكترونية باستخدام البطاقة الذكية
بطاقة السمارات  3ك ( مخصصة) لإلستخدام على  321جهاز
قارئ
بطاقة السمارت 4بلس ك (لعدد 321موقع 321 Xجهاز قارئ
للموقع الواحد)
أقل من  3ثانية
معالج مصمم على معالج  ARMداخلي
مدمجة
 1فولت  ،ليثيوم سي أر  ، 2112تبقى لخمسة سنوات
أحادي اللون  44x 321وحدة عرض رسومي  ،تحكم بالضوء
الخلفي
ضوء أحمر  /أخضر
التحكم فى األبواب ( عادة يتم إختيار القفل  /الفتح)
عدد  2برامج مدخالت معزولة بصرياً
قابلة للتطوير من خالل المنفذ التسلسلي

قارئ متكامل حجمة (  41 X321 X 211مم)

أر إس  414/212يمكن إختياره
دي إتش سي بي /بروتوكول االنترنت الثابت ( )IPيمكن برمجته
مودم تلفون تماثلي  44/11كي

 4111سجل
" تحذير " عند بقاء مساحة  %31فقط من الذاكرة
ال توجد ذاكرة خالية عند وجود  4111سجل
قدرة على تجاوز سعة الكتابة على الذاكرة
 411سجل
نغمة عند الخطأ مع عرض إحدى هذه الرسائل:
"رفض العبور"  " ،إنتهاء البطاقة "  " ،فقد تسجيل الخروج" " فقد
تسجيل الدخول" أو " الدخول ممنوع ".

قارئ منفصل حجمة (  41 X11 X 321مم)

إعداد وتجهيز القارئ بواسطة جهاز الحاسب
تشخيص حالة القارئ
بتاريخ اإلنتهاء
خيار إغالق الضوء الخلفى للشاشة عند برمجة القارئ ( أى تي
بي)

 .6البيئة  ،الكهربائية والميكانيكية
 1درجة مئوية إلى  41 +درجة مئوية ( الوحدة الخارجية)
درجة حرارة التشغيل
من  1درجة مئوية إلى  01 +درجة مئوية
درجة حرارة التخزين
أى بي 44
الحماية
على قاعدة  /يركب على الحائط ،تثبيت بواسطة مسامير مقاومة
التركيب
للعبث
 .7معلومات الطلبات
 .1رقم القطعة 100 – 00100 – 00000 :قارئ  ،إسمارات أى أى  ،خارجي  ،جي 4
 .2رقم القطعة 311 – 11110 – 11111 :قارئ  ،مستقل  ،خارجي  ،إس إى إى
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