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توليد كننده سيستم هاى حضور و غياب،
كنترل تردد و تابلو تبليغاتى ديجيتال

نرم افزار 
كنسول 
دستگاه

Device Console Software 



شركت پاليز افزار

شــركت پاليزافــزار افتخــار دارد كــه خــود را بــه عنــوان يــك شــركت حرفــه اى، بــا 
تجربــه بيــش از 21 ســال در زمينــه طراحــى و توليــد دســتگاههاى حضــور 

و غياب و تابلوهاى تبليغاتى ديجتال در ايران به شما معرفى نمايد.

شــركت پاليزافــزار در ســال 1375 بــا هدف توليد ســاعت حضــور و غيــاب، تابلو روان 
ــرم ــا آنهــا در زمينــه ســخت افــزار و ن ، تلويزيــون شــهرى و تجهيــزات  مرتبــط ب
ــه  ــالش بى وقف ــا ت ــركت ب ــن ش ــى اي ــاى تخصص ــد و گروهه ــيس گردي ــزار تأس  اف
همــواره ســعى در ارتقــاء كيفيــت و عرضــه محصــوالت مانــدگار بــه بــازار ايــران را 
ــه  ــانى ب ــه خدمات رس ــر ب ــر مفتخ ــال حاض ــزار در ح ــركت پاليزاف ــد. ش ــته ان داش
ــد.  ــى باش ــل و... م ــتان، هت ــه، كارگاه، بيمارس ــازمان، كارخان ــه، س ــزاران موسس ه
ــت و  ــر انگش ــمند ، اث ــاى هوش ــاى كارته ــاس تكنولوژيه ــر اس ــى ب ــدات امنيت تولي
ــتا  ــن راس ــد و در اي ــركت دارن ــاى ش ــژه اى در طراحى ه ــگاه وي ــره جاي ــت چه ثب
محصوالتــى ماننــد سيســتم هــاى مكانيــزه پاركينــگ و صــدور ژتــون غــذا   را بــه 

انجام رسانده ايم.

ايــن شــركت در راســتاى توســعه تجــارت و خدمــات رســانى كاملتــر بــه مشــتريان 
خــود توســعه و تجهيــز نمايندگيهــاى فعــال را همــواره مــد نظــر قــرار داده اســت 
تــا آنهــا بــا توجــه بــه ســرويس و دانــش بهتــر بتواننــد زمينــه فــروش را تقويــت و 
ــه نماينــد. كيفيــت  ــه مشــتريان شــركت پاليزافــزار ارائ ســرويس منظــم تــرى را ب
برتــر، قيمــت مناســب و ســرويس ســريع مــا را قــادر ســاخته تــا فرصتهــاى تجــارى 
بيشــترى را خلــق، ســود باالتــر و قابليــت انعطــاف پذيــرى در انتخــاب كاال را بــراى 

اولين توليد كننده هاى سيستم هاى حضور و غياب اثرانگشت 
و بزرگترين توليد كننده هاى تابلو هاى

 تبليغاتى ديجيتال در ايران
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Introduction

آشنايى

نرم افزار كنسول دستگاه ها، سرويسى است كه صرف نظر از نوع شناسايى قابل قبول در 
جهت  را  يكپارچه  محيطى  آنها،  در  شده  استفاده  استاندارد  همچنين  و  ها  دستگاه 

مديريت اطالعات شناسايى افراد از جمله اثر انگشت، چهره و ... فراهم مى نمايد.

همه ى  يكپارچه  و  همزمان  مديريت  دستگاه  كنسول  نرم افزار  راه اندازى  از  هدف 
به  جديد  دستگاههاى  شدن  اضافه  قابليت  ايجاد  اين،  بر  عالوه  باشد.  مى  دستگاهها 
سرويس نيز ميسر است كه تنها با اضافه كردن پالگين (افزونه) آن دستگاه به برنامه، از 

دستگاه جديد پشتيبانى مى شود.

عالوه بر اين بسيارى از شركت ها و مشتريان ما داراى پرتال سازمانى مختص به خود 
خود  سازمانى  پرتال  طريق  از  دستگاهها  مديريت  خواستار  جهت  همين  به  هستند، 
نحوى  به  ويندوز  تحت  سرويس  يك  صورت  به  كنسول  نرم افزار  بنابراين  ميباشند. 
طراحى شده است كه قابليت سرويس دهى به تمام سرويس گيرنده هاى تحت شبكه را 

دارد.

بطور پيش فرض رابط كاربرى همراه با برنامه ى كنسول ارائه ميشود كه تنها يك نمونه 
از برنامه است كه قابليت هاى مورد نياز يك كاربر را به نمايش مى گذارد و با سرويس 
كاربرى  رابط  ميتواند  كاربر  هر  كه  است  حالى  در  اين  مى كند،  برقرار  ارتباط  دستگاه 
مختص خود را براى ارتباط با سرويس داشته باشد و دستگاههاى خود را بدين وسيله 

مديريت كند.

Palizafzar



Group Management

مديريت گروه
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مديريت گروه از مسير تعاريف/ مديريت گروه قابل دسترسى است.
شكل زير پنجره مديريت گروه را نمايش ميدهد. در اين قسمت عمليات مربوط به گروه 

از قبيل جستجو، افزودن، ويرايش و حذف گروه قابل اجرا مى باشد.

جستجوى گروه ها با دو روش كلى صورت مى پذيرد. در روش اول شما مى توانيد همه ى 
از پارامترهاى  گروه هاى موجود در پايگاه داده را جستجو نماييد. روش ديگر استفاده 

جستجو و اعمال شرط جهت جستجو مى باشد.
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Access Template

قالب دسترسى
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كاربران با سطوح دسترسى مختلف امكان استفاده از قابليت هاى نرم افزار را دارند. اين 
سطوح دسترسى توسط قالب هاى دسترسى مختلف براى كاربران تعيين مى گردد. 

قالب دسترسى از مسير تعاريف/ قالب دسترسى در دسترس مى باشد. شكل زير پنجره 
مربوط به قالب هاى دسترسى را نمايش ميدهد، در اين قسمت امكان جستجو، افزودن، 

ويرايش و حذف قالب هاى دسترسى وجود دارد.



Device Management

مديريت دستگاه
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مديريت دستگاه از مسير تعاريف/ مديريت دستگاه قابل دسترسى مى باشد.
جستجو،  قبيل  از  عملياتى  انجام  ميدهد.  نمايش  را  دستگاه  مديريت  ى  پنجره  زير  شكل 
افزودن، ويرايش، حذف، گروهبندى، تغيير وضعيت، نمايش وضعيت پرسنل دستگاه، دريافت 
دستگاه،  به  اطالعات  ارسال  بروزرسانى،  از  قبل  نمايش  پيش  دستگاه،  از  پرسنل  اطالعات 
حذف اطالعات پرسنل از دستگاه، دريافت تردد، بروزرسانى، توقف عمليات، الگوى كارت و 

تنظيمات در اين قسمت قابل انجام است.

 در قسمت نتايج جستجو، اطالعات مربوط به دستگاه، اعم از وضعيت دستگاه، گروه دستگاه، 
هاى  تردد  كل  دستگاه،  در  موجود  پرسنل  تعداد  دستگاه،  نسخه  دستگاه،  پى  آى  آدرس 
موجود در دستگاه، تعداد ترددهاى موجود در دستگاه كه هنوز براى سرور ارسال نشده است 

و ستون شرح نمايش داده مى شود.
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Personnel Management

مديريت پرسنل
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مديريت پرسنل از مسير تعاريف/مديريت پرسنل قابل دسترس مى باشد.
گروهبندى  تغيير وضعيت،  ويرايش، حذف،  افزودن،  عمليات جستجو،  اين قسمت  در 

پرسنل و صدور كارت قابل انجام است.

در نرم افزار كنسول دستگاه اين امكان فراهم شده است تا اطالعات اثر انگشت بر روى 
كارت ذخيره شده و در مواقع مورد نياز اطالعات پرسنل از روى آن بازيابى شود. در فرم 
ثبت اثر انگشت شما مى توانيد حداقل يك يا همه اثر انگشت هاى خود را ثبت نماييد.



Operator Management

مديريت اپراتور
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به سطح دسترسى شان  توجه  با  افزار  نرم  با  توانند  اپراتورها پرسنلى هستند كه مى 
ارتباط برقرار نمايند، شكل زير پنجره ى مديريت اپراتور را نمايش مى دهد.

مديريت اپراتور از مسير تعاريف/مديريت اپراتور قابل دسترسى است. در اين قسمت 
عملياتى نظير افزودن، ويرايش، حذف، بازنويسى رمزعبور، تغيير وضعيت، قفل گشايى 

و حذف الگ هاى سرويس امكان پذير است.



Software & Card Pattern Settings

تنظيمات نرم افزار و الگوى كارت
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در قسمت تنظيمات نرم افزار 
اپراتور،  امنيت  نظير  عملياتى 
پرسنل،  امنيت  كاربرى،  رابط 
ترددها  و  سرويس  هاى  الگ 

قابل تنظيم مى باشد.

دارند،  وجود  ها  كارت  از  نوعى 
شناسايى  اطالعات  ميتوان  كه 
پرسنل را روى آن ذخيره كرد. 
الگويى  داراى  بايد  كارتها  اين 
بخش  در  كه  باشند  خاص 
گردد.  مى  مشخص  تنظيمات، 
بخش  در  شده  تنظيم  الگوى 
تنظيمات، براى دستگاه انتخاب 
اين  از  و  شود  مى  تعريف  شده 
اين  داراى  كه  هايى  كارت  پس 
دستگاه  توسط  باشند،  الگو 

تشخيص داده ميشوند.



Backup Management

مديريت پشتيبان گيرى
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اين قسمت جهت  ايجاد يك فايل پشتيبان از اطالعات برنامه در نظر گرفته شده است 
پنجره  زير  شكل  است.  دسترسى  قابل  گيرى  پشتيبان  مديريت  عمليات/  مسير  از  و 
مديريت پشتيبان گيرى را نمايش مى دهد كه در آن عمليات افزودن، حذف، تنظيمات 

پشتيبان گيرى و بازگردانى انجام مى شود.

نحوه نگهدارى از فايل هاى پشتيبان از طريق دو گزينه زير قابل تنظيم مى باشد:
• بر اساس تعيين حداكثر تعداد فايل پشتيبان  

• بر اساس تعيين تعداد مدت روز فايل پشتيبان  



Application Relationship

ارتباط با اپليكيشن
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نيز در  اپليكيشن ها  تا ساير  امكان فراهم شده است  اين  افزار كنسول دستگاه  نرم  در 
برنامه تعريف شوند و ارتباط آنها با دستگاهها برقرار شود، به نحوى كه اطالعات الگ هاى 

دستگاه ها، براى اين اپليكيشن ها ارسال شود.

انتقال اطالعات دستگاه به ساير نرم افزارها از مسير عمليات/ ارتباط با اپليكيشن قابل 
تمامى  ميدهد.  نمايش  را  اپليكيشن  با  ارتباط  ى  پنجره  زير  شكل  است.  دسترسى 
از  بر روى هر يك  با كليك  نمايش داده ميشود.  اپليكيشن هاى تعريف شده در ليست 
و  ميگردد  ارسال  اپليكيشن  براى  آن  هاى  كه الگ  هايى  ليست دستگاه  ها،  اپليكيشن 
همچنين گروه هاى مرتبط با آن در سمت چپ فرم در ليست دستگاه نمايش داده ميشود.



مشاهده ترددها
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View Traffic

در اين قسمت ترددهاى دستگاه بر اساس كد پرسنلى و محدوده ى زمانى، جستجو مى 
شود. شكل زير پنجره ى مديريت تردد را نمايش مى دهد. اين پنجره از مسير عمليات/ 
همه  صدور  ترددها،  همه  حذف  مانند  عملياتى  است.  دسترسى  قابل  تردد  مديريت 

ترددها و تنظيمات مربوط به قالب خروجى در اين قسمت امكان پذير است.



دريافت تردد از فايل
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Import Traffic from File

در برنامه كنسول دستگاه اين امكان فراهم شده است تا اطالعات تردد از فايل دريافت 
شود و به اطالعات تردد پرسنل در سيستم افزوده شود. همچنين اين امكان وجود دارد 

كه، ترددهاى موجود در فايل را به دلخواه جهت دريافت انتخاب نماييد. 
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انتقال ترددها

Palizafzar

Transfer Traffic

در نرم افزار كنسول دستگاه اين امكان فراهم شده است تا اطالعات تردد از دستگاهى 
خاص و يا از پايگاه داده ى برنامه به پايگاه داده ى ديگرى نيز منتقل شود. در شكل زير 
ليست پايگاه هاى داده اى كه قبال اطالعات تردد به آن ها منتقل شده است، قابل رويت 

مى باشند. 
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Add Template of  Transfer Traffic 

افزودن قالب انتقال تردد

مطابق شكل زير، تعريف قالب انتقال تردد شامل دو بخش تنظيمات و تبديالت مى باشد. 
تنظيمات دستگاهها و سرور موردنظر جهت شناسايى در پنل اول صورت مى گيرد. در 
پنل دوم فيلدهاى مشخص شده جهت انتقال قابل مشاهده است كه نوع تبديل، تعداد 
بر  به چپ)  راست  يا  راست  به  كردن(چپ  پر  و جهت  پركننده  كاراكتر  ثابت،  كاراكتر 

حسب نياز شما قابل تعريف مى باشد.
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مزاياى نرم افزار كنسول دستگاه

Advantages of  Device Console Software

• در پنل دستگاهها، مى توان تمام دستگاهها را با هم انتخاب كرد و به طور كلى ديتاهاى 
پرسنل را حذف كرد.

• در پنل دستگاهها مى توان تمام ديتاهاى پرسنل را با هم دريافت كرد.

ترددهاى  و  دستگاه  كل  ترددهاى  تعداد  و  دستگاه  پرسنل  تعداد  دستگاهها  پنل  در   •
ارسال نشده به طور همزمان نمايش داده مى شوند.

از دستگاه،  • اختصاص گروهبندى به دستگاهها وجود دارد و در زمان دريافت پرسنل 
گروه مربوط به پرسنل نيز مشخص مى گردد و ديگر نيازى به گروهبندى مجدد نمى باشد.

پايان
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