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تكنولوجيا البصمة رقم  1بالعالم

مميزات مكافحة االحتيال

خاصيـــة التعـــرف علـــى  1:10000مســـتخدم في
ثانيـــة واحدة

خاصيـــة التعـــرف على البصمـــة المزيفـــة ،والبصمة
المدخلـــة باإلكـــراه ،باإلضافـــة إلـــى خاصيـــة منـــع
ُ
المـــرور العكســـي المؤقتة

كفاءة عالية

تصميم متين

 30000نمـــوذج 250000 ،معرّ ف هويـــة بقائمة
المســـتخدمين المعتمدة 1 ،مليون سجل معامالت

تصميـــم حاصـــل علـــى تقييـــم عالمـــة الحمايـــة
الدوليـــة ( )IP65مقاوم للعبثin authorized user

مرونة في األداء
/®Prox®, iClass® or MIFARE®/DESFire

مـــع وجـــود قـــارئ البطاقات بـــدون تالمـــس الذي
يعمـــل بتكنولوجيـــا التواصـــل قريـــب المدى

list, 1 Million logs

MORPHOACCESS® SIGMA LITE SERIES BY IDEMIA

ترحب عائلة  SIGMAبانضمام أعضاء جدد إليها!
المقدمة مـــن ®MorphoAccess
ُ
صممـــت المحطات الطرفية ُ
 ،SIGMA Lite Series by IDEMIAعلـــى نحـــو رُوعيـــت فيـــه

MA SIGMA Lite

60 mm

مزود بمؤشـــر  LEDوجـــرس تنبيه باأللوان
أزرق/أخضر/أحمر

خصيصـــا لخدمة
التفاصيـــل واألداء التـــي تتميـــز بها ســـابقتها،
ً
األســـطح الضيقـــة والمع ّلقة ،كأعمـــدة األبـــواب المصنوعة من
الزجاج/األلمونيـــوم ،أو البوابـــات الـــدوارة أو األبـــواب ذات رفـــوف
الخواديم.

نقدم لكـــم مجموعـــة من الطـــرازات التـــي تتميـــز بتصميمين
مختلفيـــن والعديـــد مـــن خيـــارات قـــارئ البطاقـــات لمواكبـــة
ســـيناريوهات العمـــل المختلفـــة ،بالداخـــل والخارج.

تكنولوجيا البصمة رقم  1بالعالم
المقدمة مـــن  Morphoالمرتبة
• تحتل تكنولوجيـــا بصمة اإلصبع ُ
األولى بشـــهادة مؤسسة NIST
• حتى  10000مستخدم ( 30000نموذج) بوضع تحديد N:1

• مطابقة  1:10000مستخدم في ثانية واحدة
• نفس درجة الدقة مهما بلغ عدد المستخدمين
• مستشعر بصري حاصل على اعتماد FBI PIV IQS

ُملحق قابل للتعديل على
محور معين أو أي جانب
من هذا المحور

مجموعة كاملةمن خيارات قارئ
البطاقات
• ®Prox
• ®iClass
• (MIFARE®/MIFARE® Plus/DESFire®/NFC(1

ُمصمم ليناسب استخدامات العالم الواقعي

تصميم متين

()2

تركيب سهل وصيانة بال عناء

متوافق مع التركيبات القائمة

• استخدام  MorphoManagerمن  IDEMIAأو
MIK SDKعلى شبكة Morpho

• استخدام تطبيق  SecureAdminأو
 SecureSDKعلى شبكة Bioscrypt
المستخدم مع أجهزة MA SIGMA Lite/Lite+
( )1يعتمد دعم التواصل قريب المدى على طراز الهاتف الذكي ُ
( )2تصنيف  IK08غير متوفر لتصميم MA SIGMA Lite+

MORPHOACCESS® SIGMA LITE SERIES BY IDEMIA

MA SIGMA Lite+

= THE RIGHT COMBINATION

)”m (2.36

مـــزود بجرس تنبيه وشاشـــة لمس ملونة

)”148 mm (5.83

 QVGAبحجم  2.8بوصة

تجربة تفاعلية ُمعززة بشاشة لمس
MA SIGMA Lite+
• مفاتيح وظيفية للتحكم بالوقت والحضور بالداخل والخارج
المعرِّف الشخصي
• إدارة ُمعرّ ف المستخدم ،ورمز ُ
( PIN()3ورمز )BioPIN

• أيقونات تلقائية ورسائل حيّة

مميزات مكافحة االحتيال
• خاصية التعرف على البصمة المزيفة
المدخلة باإلكراه
• التعرف على البصمة ُ
• خاصية منع المرور العكسي المؤقتة

والمصرّ ح لهم
• قوائم المستخدمين المحظورين
ُ

خادم ويب ُمضمن

يُستخدم مع أي متصفح ويب
(Google Chrome,
Mozilla Firefox, Safari,
)Internet Explorer

يُستخدم مع أي نظام تشغيل
(Apple IOS, Android,
)Windows

( )3إمكانية استخدام كلمة المرور كحل بديل لبصمات اإلصبع
( )4يمنع تكرار التصريحات من قبل نفس المستخدم ،خالل فترة زمنية قابلة للتهيئة

يُستخدم مع أي جهاز (حاسوب
مكتبي ،حاسوب محمول ،جهاز
لوحي ،هاتف ذكي)

إمكانية التسجيل عبر الجهاز،
وتهيئة المحطة الطرفية عالوة على
إمكانية استرجاع سجالت الدخول

• مستشـــعر بصمـــة إصبع بصـــري حاصل على
اعتمـــاد FBI PIV IQS

• ســـعة التخزيـــن الداخليـــة :فـــاش  512ميجا
بايـــت ،ذاكـــرة مؤقتة  2جيجـــا بايت
ً
قابـــا للتمديـــد إلى
  500ســـجل مســـتخدم 3000أو  10000ســـجل إلـــى جانب الحصول
علـــى التراخيـــص (ثالثـــة قوالب +لمســـة لكل
( )4
منهم )

• وحدة المعالجة المركزية:

• خيـــارات القـــارئ الـــذي يعمـــل بتكنولوجيـــا
عـــدم التالمـــسProx®, iClass®, MIFARE®/

  250000معـــرف في قائمة المســـتخدمينا لمر خصين

ARM® Cortex™-A9 core 1GHz

• نظام تشغيل Linux

DESFire®/NFC(1)1

MIFARE® Plus/

• الشـــبكة/االتصاالت :إيثرنـــت ،RS485،يو إس بي
مع خيار تشـــغيل شـــبكة WI-FI
• مصدر اإلمداد بالطاقة:
  12إلـــى  24فولـــت تيـــار مســـتمر ( 2,5أمبيـــر فيالدقيقـــة 12 ،فولت)
 -الطاقة عبر اإليثرنت مع مفاتيح PoE +

  1مليون سجل معامالت• المخرجات/المدخالت:
مخـــرج ومدخـــل قـــارئ ( Wiegandقابـــل
للتخصيـــص حتى  512بت) ،قـــارئ  ،OSDPمرحل
البـــاب ( ،)DoorRelayعـــدد  2مدخل عـــام (بما
في ذلـــك مراقبـــة البـــاب) ،تقنيـــةGPO 2
• مفاتيح لمنع العبث بالجهاز

• ظروف التشغيل:
درجة الحـــرارة 20 - :درجة مئويـــة إلى  55درجةمئويـــة ( -4درجـــة فهرنهايـــت إلـــى  131درجة
فهر نها يت )
الرطوبة 10% :إلى ( 80%بدون تكثيف)• حماية الدخولIP65 :
• الحماية من األثر الميكانيكي IK08
((4

• العـــرض واالرتفـــاع والعمـــق = 62 * 68 * 156
ملـــم ( 2,44 * 2,68 * 6,14بوصـــة)

• الوزن 280 :جرام
• معايير التوافقية الكهرومغناطيسية
(/)EMCالسالمة CE :و CBوFCC
( UL294لالستخدام الداخلي فقط)
• االمتثـــال مع توجيه الحد مـــن المواد الخطرة
( )RoHSوتســـجيل وتقييم وترخيص وتقييد
المـــواد الكيميائيـــة ( )REAChوالتوجيـــه
المتعلـــق بنفايات

عائلة THE SIGMA

المستخدم مع أجهزةMA SIGMA Lite/Lite+
( )1يعتمد دعم التواصل قريب المدى على طراز الهاتف الذكي ُ
( )2تصنيف  IK08غير متوفر لتصميم MA SIGMA Lite+

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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