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 جهـاز برمجـة
 البطاقـة الذكيـة

 
ترونيا الخاصة مفتاح لحلول الك •

 بالبطاقة الذكية
 ۱٤٤٤۳مطابق لمواصفات اآليزو  •

 

جهاز برمجة البطاق�ة االلكتروني�ة المفت�اح لحل�ول البطاق�ة الذكي�ة  يعتبر
 .لشركة الكترونيا 

 
إن جه��از برمج��ة البطاق��ة ه��و جه��از مكتب��ي إلدخ��ال جمي��ع البيان��ات  

يمك�ن . والمعلومات المتصلة  بحلول الكترونيا للبطاقات الذكية المختلفة
وي��تم  أن يحم��ل جه��از البرمج��ة عل��ى الحاس��ب اآلل��ي الخ��اص بالعمي��ل

إن جه��از البرمج��ة إل��ى جان��ب . ي��و أس ب��ي  ربط��ه م��ن خ��الل وص��لة
البرن���امج ، يعم���الن عل���ى إع���داد البطاق���ة لتلب���ي المتطلب���ات الخاص���ة 

 .بإصدارها
 

جميع بطاقات االتصال عن بعد  الصادرة من ش�ركة الكتروني�ا مطابق�ة 
كاتب / على أن تتم برمجتها بواسطة قارئ  ۱٤٤٤۳يزو اآللمواصفات 

 .قة الذكيةالبطا
 

مبرمج البطاقة الذكية مرتبط بالمفت�اح األساس�ي والث�انوي المع�رف ف�ي 
 .النظام ويستخدم فقط للبطاقات الذكية المهيأة مما يعزز أمن النظام

 

كذلك يمكن اس�تخدامه إلع�داد قاع�دة بيان�ات البطاق�ة لتح�ديث معلوم�ات 

ويس��تطيع ك��ل م��ن المب��رمج . القائم��ة الس��وداء للبطاق��ات إل��ى القارئ��ات

 .ذاكرة البطاقة والبرنامج من كتابة البيانات المطلوبة على

 

 مواصفات مبرمج البطاقة الذكية
 وحدة المبرمج

 :كاتب البطاقة الذكية/ قارئ 

 ۱٤٤٤۳يزو  اآلمتوافق مع مواصفات           

 :قارئ البطاقة

 ملم ۲٥يعمل لمسافة تصل إلى            

 :واجهة االتصال

 ۲۳۲كيلوبايت في الثانية ، آر أس  ۹٦۰۰، أن ،  ۱،  ۸    
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 ظروف بيئة التشغيل
 

 استخدام داخل المكتب/ داخلي :  التشغيل درجة حرارة 
 درجة مئوية ۳٥+درجة مئوية إلى  ۱٥+من 

 درجة حرارة التخزين
 درجة مئوية ۷۰+ إلى  ۰من  

 درجة الرطوبة المصاحبة
 )ال تتكثف% (  ۸۰إلى % ۱۰من  
 

 مصدر الطاقة والميكانيكية
 

 مصدر الطاقة الخارجي
دي سي   فولت ۱۲فولت آي سي  مخرج  ۱۱۰/۲۲۰مدخل 

 أمبير ۳۰۰، 
 الطاقة استهالك

 فولت  دي سي  ۱۲ر۰+@ ملي أمبير  ۱۰۰أقل من  
 التصميم الميكانيكي

 مكتبي 
 األبعاد 

 ۱٦۰x۹۰x۳ملم تقريباً  ٥ 
 

 مواصفات برامج البرمجة
 

 برمجة بطاقة جديدة
تتم إضافة الموظف الجديد على قاعدة البيانات على أساس 

 .رقم تسلسلي خاص
 

 التعديل/ التحرير
تعديالت متزامنة للموظف على قاعدة البيانات على مستوى 

 .النظام وعلى مستوى البطاقة
 

  المعلومات المكتوبة على البطاقة
 )رقم كحد أقصي ۱٦( رقم البطاقة  ) أ

 )أرقام كحد أقصي ۱۰(  أسم المستخدم ) ب
 )وانصراف/ حضور/ عبور( نوع البطاقة  ) ت
قائمة عبور  تصريح بعبور البوابات من قائمة إجمالي ) ث

 .البوابات
 تصريح بالحضور من قائمة إجمالي قائمة الحضور ) ج
 الرقم التسلسلي للبطاقة ) ح
 )منع/ تمكين( منع المرور  ) خ

 

 )ال / نعم(  الدخول عندما يكون النظام مقفل ) د
 تاريخ إصدار البطاقة ) ذ
 البطاقة انتهاءتاريخ  ) ر
 )ال / نعم ( التنبيه بانتهاء البطاقة  ) ز

 )ال / نعم ( التحقق بواسطة البصمة  ) س
 نموذج  بصمة اإلصبع  ) ش

 
 البطاقة الشخصية للعميل

 أرقام ٤ 
 

 بطاقة هوية العميل المخصصة بواسطة الكترونيا
 مبرمجة من المصنع عند شحنها للعميل

 
 :قراءة البطاقة

عرض جميع عند وضع البطاقة على جهاز البرمجة، يتم 
المعلومات المخزنة على البطاقة، بينما يبقى الرقم 

ن هذه البطاقة إللبطاقة بقواعد البيانات، وإال فالتسلسلي 
 .سوف تعامل على أنها بطاقة جديدة

 
 :برمجة البطاقة

من جهاز الحاسب الرئيسي للمضيف أو من أي جهاز 
 .بالشبكة متصلللعميل 
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