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 ®HID FARGO 
Connect™ Console

إصدار مؤمن ويسري للبطاقات عرب منصة سهلة االستخدام متعددة الوظائف

 حان وقت الدخول إىل عرص السحابة واالنتقال إىل إصدار البطاقات للمستوى القادم—طباعةالبطاقات  	
وتشفريها واستكشاف األعطا وإدارة طابعات البطاقات - وذلك كله دون الحاجة لتنصيب برنامج أو برامج 

تشغيل الطابعات.

االستفادة من قدرات التأمني الرائدة عىل مستوى الصناعة —عنارص تأمني مدمجة تحول طابعات  	
البطاقات خاصتكم يف الشبكة إىل نقاط طرفية موثوقة يف منظومة إنرتنت األشياء املوثوقة.

إصدار االعتامدات إىل مواقع بعيدة يف جو من الثقة—ميزة الطباعة املؤمنة تستفيد من املصادقة عىل  	
املستخدم يف املنصة عرب كلمة مرور/ كلمة رس أو بطاقة تعمل دون متاس لتأمني بدء الطباعة يف مواقع 

بعيدة.

التمتع بسهولة االستخدام—واجهة استخدام يسرية سلسلة تعمل باللمس ومواد تعليمية للمستخدم  	
لجميع وظائف ومهام اإلدارة والطباعة بيرس.

املزايا الرئيسية:

	 واجهة سهلة االستخدام بشاشة تعمل 
باللمس

	 إدارة وتحكم مركزيان لعدة طابعات 
FARGO يف الشبكة 

	 مصادقة تأمني عىل الطبع لحامية عمليات 
الطبع عن بعد

	 تأمني رائد عىل مستوى الصناعة

	 وسائل تعليمية عىل اإلنرتنت

ما هو HID FARGO CONNECT؟

HID® FARGO® Connect™ منصة 
إصدار بطاقات معتمدة على السحابة 

اإللكترونية تيسر األمور المعقدة والمركبة 
وتجمع معا عناصر برنامج إصدار البطاقات 

المؤمن في نظام متكامل مركزي. هذا الحل 
يبسط وييسر التشغيل والدعم لعملية إصدار 

بطاقات الهوية محليًا وكذلك في حالة التوزيع 
في عدة مواقع مع زيادة التحكم والتأمين. 

إن منصة HID FARGO Connect تشبه الجهاز 
اللوحي، فهي جهاز متعدد الوظائف له واجهة يسرية 

تعمل باللمس تحول طابعات البطاقات ذات القدرات 
األساسية إىل أجهزة ذكية متقدمة لها خصائص إنرتنت 
األشياء املوثوقة. وبذلك، فإن هذه املنصة القوية تتيح 

لك إدارة نظام إصدار البطاقات كامالً إدارة مؤمنة 
من أي مكان وباستخدام أي جهاز مفعل عىل شبكة 

الويب. ميكنكم اآلن الوصول عن بعد إىل طابعات 
 HID املتصلة وإدراتها عرب تطبيق HID FARGO

FARGO Connect املركزي الذي يعمل عىل 
السحابة اإللكرتونية - ودون الحاجة نهائيًا إىل تنصيب 

برنامج إضايف أو برامج تشغيل الطابعات - أو إدارة 
أجهزة الحاسوب املخصصة التي تتطلب تكاليف عالية 

لصيانتها. 

من لوحة التحكم باملنصة، مُيكنكم عرض وإدارة مهايئات 
الشبكة ومهام الطباعة النشطة قيد اإلنتظار - مبا يتيح 

لكم طلب أو حذف مهام الطباعة عىل الفور. كذلك 
تتعرف املنصة أتوماتيكيًا عىل املعلومات الرئيسية 

وتعرضها ومن ذلك مثالً حالة الطابعة ومستويات املواد 
القابلة لالستهالك - وكذلك تخمني املشاكل الشائعة يف 

عملية الطباعة. 

 املواد التعليمية ومواد املساعدة املتاحة بيرس عىل 
اإلنرتنت عىل بعد نقرات فحسب. وبداية من اليوم 

األول، فإنه حتى املستخدمني املستجدين قلييل الخربة 
سيكونوا قادرين عىل طباعة البطاقات وتشفريها وإدارة 

الطابعات ومهام أخرى أكرث.

تحول تكنولوجيات التأمني املدمجة طابعات البطاقات 
FARGO يف شبكتكم إىل أجهزة طرفية مؤمنة - فيام 

يحمي وصول املستخدم املعتمد عىل القارئ ودون 
متاس من مخاطر االستخدام غري املخول للنظام. ومتكن 

خاصية الطباعة املؤمنة يف املنصة املستخدمني من 
إرسال مهام الطباعة إىل مواقع بعيدة والتأكد أن مهمة 

الطباعة ستنفذ فقط يف حالة وجود املستخدم هناك 
الستالم الناتج. فمهام الطباعة تظل مغلقة ومعلقة إىل 

أن يُصادق املشغل املستلم عىل املنصة عرب بطاقة ذكية 
التحتاج لتامس أو كلمة مرور/ كلمة رس - مبا يضمن 
بقاء الهويات والبطاقات مؤمنة وبهذا ال تكون متاحة 

  Secure أبًدا لغري األشخاص املخولني. وباإلضافة إىل أن
Printالخيار املثايل للمؤسسات املوزعة يف عدة أماكن، 
فإن هذه الخاصية تنهي الحاجة شحن البطاقات - مبا 
يخفض التكاليف املرتفعة لشحن البطاقات واملشاكل 

األمنيةاملصاحبة. 

 HID تواصلوا معنا اليوم واكتشفوا كيف ميكن ملنصة
FARGO Connect نافذتكم عىل البساطة 

واملرونة لحل إصدار البطاقات املعتمد عىل السحابة 
واملمكن عرب شبكة الويب. 
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ت صفا ا ملو ا

مهام طباعة البطاقات
إصدار بطاقات من تطبيق مركزي 	
 تكويد الشريط المغناطيسي والبطاقات العاملة دون تماس عن بعد 	

مهام اإلدارة
	  HID FARGO Connect االستعالم عن مهام الطباعة عبر
عرض ضائمة انتظار الطباعة وحذف مهام الطباعة غير المرغوبة 	
عرض مهائيات شبكة الطابعة 	
عرض معلومات حالة الطابعة واستكشاف أخطاء الطباعة وسبل حلها  	
الوصول إلى المساعدة والمواد التعليمية عبر اإلنترنت  	
إدارة ما يصل إلى ست طابعات HID FARGO من منصة واحدة 	

التأمني
	  HID تكنولوجيات التأمين المدمجة التي تشمل عناصر تضمن التأمين الكامل لطابعات

FARGO المدارة عبر المنصة - لتحولها بالتالي إلى نقاط طرفية موثوقة ضمن إنترنت 
األشياء الموثوقة 

 تشفير شامل معتمد على الشهادات بمستوى الصيرفة لجميع البيانات الحساسة )في أثناء  	
النقل وعدم التشغيل( 

 مفاتيح التشفير مخزنة مؤمنة في أجهزة مؤمنة من العبث واالختراق 	
 حماية وصول المستخدم المعتمد على القارئ العامل بدون تماس التي يمكن ضبطها  	

لحماية النظام من االستخدام غير المخو
نظرًا ألن النظام ُمصمم لتلبية متطلبات FERPAوGDPR وHIPA ولوائحها، فإنه  	

سيسمح بنقل المعلومات غير المحددة للشخصية على وجه التحديد

لينكس نظام التشغيل

64bit ARMv8 Quad Core املعالج

2GB DDR / 32 GB الذاكرة العشوائية/ الذاكرة الداخلية

شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة الشاشة

نعم شاشات تكاثفية متعددة اللمس

 8.0 بوصة عرض * 9.0 بوصة ارتفاع * 6.0 بوصة عمق 

)203 مم عرض * 229 مم ارتفاع * 152 مم عمق(
األبعاد

HID FARGO Connect الربنامج

منافذ إيرثنت مزدوجة 10/100  متطلبات الشبكة

A - منفذ واحد يو إس يب من النوع منافذ يو إيس يب

 راظتنا ةمئاقو ،ةعباطلا ةلاح ضرع
ةعابطلا ماهم ةرادإو ةعابطلا

مادختسالا ةلهس ةيميلعتلا داوملا

ليغشتلاو بيكرتلا ماظنب دادعإ

نمؤم يفرط زاهج

مدختسملا ةعابط ىلع ةنمؤم ةقداصم

 وأ بوساح ةزهجأل ةجاح ال
تاعباط ليغشت جمارب

كالهتسالل ةلباقلا داوملا ةلاح

لبقتسملل ةمئالم ةصنم

An ASSA ABLOY Group brand

 HID Blue راعشو HID Globalو HID .ةظوفحم قوقحلا عيمج .HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB 2020 © ةظوفحم قوقحلا عيمج

Brick وChain Design FARGO وFARGo Connect ةعومجمل ةعبات ةلجسم ةيراجت تامالع وأ ةيراجت تامالع اهلك HID Global اهيصخرمو 

 ءامسأو ةمدخلا تامالعو ىرخألا ةيراجتلا تامالعلا عيمج .نذإ نود اهمادختسا زوجي الو ىرخألا لودلاو ةدحتملا تايالولا يف اهيدرومو

 .اهباحصأل ةكولمم ةلجسم ةيراجت تامالع وأ ةيراجت تامالع تامدخلا وأ تاجتنملا

2020-01-14-fargo-connect-console-ds-ar   PLT-05138

أمريكا الشاملية: 9000 2776 512 +1
الرقم املجاين: 7769 237 800 1

أوروبا والرشق واألوسط وأفريقيا: 850 714 1440 +44
آسيا واملحيط الهادي: 9800 3160 +852

أمريكا الالتينية: 1650 5081 55 52
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