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 الشروع في العمل 1

 التثبيت 1.1
 .  CDمفتاح الترخيص الخاص بك موجود  في الجزء الخلفي لعلبة الــ

 يستغرق إجراء اإلعداد عدة دقائق حتى يكتمل اإلعداد.من الممكن أن 

 اإلجراء الخطوة
 ,جلوبال   HIDالتعليمات؛ أو قم بإنزال البرنامج من موقع  اتبعثم   Asure IDالخاص بــبرنامج   CDأدخل الــ  1

www.hidglobal.com/AsureID 

 

 بشكل أوتوماتيكي.  CD؛ وذلك إذا لم يعمل الــ Setup.exeالمحتويات للوصول إلى ملف  تصفح 

http://www.hidglobal.com/AsureID
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 اإلجراء الخطوة
 لالستمرار.  التالي على واختر اللغة التي تفضلها. انقر  Asure ID تثبيت انقر على 2

التعليمات الموجودة على  اتبعبإرشادك في أثناء عملية التثبيت.   Asure ID – InstallAwareسوف يقوم مرشد 
 الشاشة.

 
 

 .أقبل اتفاقية الرخصةإتفاقية الترخيص ثم انقر على  اقرأ 3
 لالستمرار. التاليعلى  انقر
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 اإلجراء الخطوة
  اختر المسار المؤدي إلى مكان تثبيت البرنامج. 4

 لالستمرار، وذلك  خالل عملية التثبيت. التالي انقر
 اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.
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 اإلجراء الخطوة
 ، بعد إكمال التثبيت، إجراء خيارات التثبيت التالية: Asure IDسوف يتيح لك برنامج  5

بمجرد التثبيت؛ وذلك إذا كان مفتاح   Asure IDيمكنك تفعيل برنامج  -  Asure IDبرنامج تفعيل  .1
لة لمدة ثالثين  Asure IDالترخيص متاح لديك. سوف يتم تثبيت النسخة التجريبية لبرنامج  ، وسوف تبقى ُمَفعَّ

 يوماً، وذلك إذا لم يكن مفتاح الترخيص متاح لديك.
اختر هذا الخيار إذا كنت ترغب في إعداد مصدر البيانات األصلي، الذي  – اختيار مصدر بيانات أصلي بديل .2

،بشكل   Asure IDسوف يقوم برنامج  . Asure IDيقوم بتخزين قوالب البطاقة ومعلومات نظام برنامج 
ّنة لميكروسوفت أكسس.  افتراضي، بإعداد المصدر األصلي في أحد مصادر البيانات الُمَضمَّ

على العديد من   Asure IDنوصيك بإعداد خيار التثبيت هذا، وذلك في حالة استخدام برنامج إرشادات مفيدة:
 لب ومعلومات اإلبالغ.  الحاسبات الشخصية، وعندما يتطلب األمر توافر االستقرار لجميع القوا

سوف يسمح هذا الخيار لبرنامج  –من البحث األوتوماتيكي عن التحديثات   Asure IDتمكين برنامج  .3
Asure ID   .بإبالغك عن تحديثات المنتج التي يمكن تطبيقها 

 
 لتشغيل خيارات التثبيت التي قمت باختيارها.إنهاء انقر على 
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 اإلجراء الخطوة
؛ فسوف يطلب منك البرنامج إدخال معلومات المستخدم الخاصة بك، وكذلك مفتاح   Asure ID تفعيل  إذا تم اختيار 6

  .  CDالترخيص. مفتاح الترخيص موجود  في الجزء الخلفي لعلبة الــ
 .التفعيل على اإلنترنتأو على   تفعيل الهاتفانقر على 

 
 

من خالل مرشد وصلة البيانات، وذلك   Asure ID؛ فسوف يرشدك برنامج اختيار مصدر بيانات اصلي بديلإذا اخترت  7
من دليل المستخدم الذي بين يديك؛ وذلك للحصول على المزيد من  9رجاء مراجعة قسم حتى إكمال هذه العملية. 

 التفاصيل.
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 تسجيل الدخول األولي 1.2
 اإلجراء الخطوة

 . Asure ID 7، وذلك عن طريق النقر المزدوج على أيقونة   Asure ID 7افتح برنامج  1

 
على المستخدمين الذين قاموا بالفعل بتفعيل البرنامج الخاص ، وذلك إذا لم يتم تفعيل البرنامج. مطلوب التفعيلسوف تظهر العبارة 

 5بهم، االنتقال إلى الخطوة 
 سوف تظهر شاشة تفعيل الترخيص. تفعيلانقر على  2

 ، وذلك لتفعيل النسخة التجريبية.استمرارانقر على  إرشادات مفيدة:

  

  .1.1 ؛ وذلك لتفعيل البرنامج.sect –في قسم التثبيت في دليل المستخدم  7و  6راجع الخطوة  3
  (مكتوبة باألحرف الصغيرة) لكل من ُمَعِرف المستخدم adminدخل اومابعدها،   Asure ID Expressبالنسخة لطبعات  4

 وكلمة المرور؛ وذلك للدخول إلى البرنامج.

 
 .كلمة المرورأو  ُمَعِرف المستخدمغير مطالبين باستخدم  Asure ID Solo: مستخدمي إرشادات مفيدة
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 Asure ID التعريف ببرنامج 2

 نظرة عامة على المنتج 2.1
وقد تم تزويدها بخصائص مفيدة، باإلضافة إلى أنها مرنة  على مجموعة كاملة من تطبيقات بطاقة التخصيص التي يسهل التعامل معها.  Asure ID 7يشتمل برنامج 

نوع من أي حجم أو  بما يكفي  لتحسين إصدار وإدارة إعتمادات تحقيق الشخصية ذات الصورة، بدءاً من المستوى األساسي إلى المستوى المتقدم، وبما يتناسب مع
 متوفر في اإلصدارات التالية، وذلك بالنسبة لعمليات التثبيت الجديدة والقائمة حالياً.  Asure ID 7برنامج   المشاريع.

 Solo Express Enterprise Exchange طبعة المطورين 
       طبعة 

Exchange 
 لمطورينل

 مقدمة 

 التشغيل المدعومة:أنظمة 
/ فيستا/أكس بي، بما في ذلك 8/7 ®ويندوز

 برو تابلت. 8ويندوز 
x x x x x x 

دعم اللغة (العربية، التشيكية، اإلنجليزية، 
الفرنسية، األلمانية، اإلندونيسية، البرتغالية 

(البرازيل)، الروسية، الصينية المبسطة، 
 اإلسبانية، التايالندية، التركية)

x x x x x x 

   اليف لينكأصلي،  اليف لينكأصلي،  اليف لينكأصلي،  أصلي )2003و  2000( ®أكسس ®ميكروسوفت

تسجيل الدخول بكلمة المرور مع امتيازات 
   x x x  للمستخدم يمكن تحديدها

،  SQL  ® )2000خادم ®ميكروسوفت
   اليف لينكأصلي،  اليف لينكأصلي،    )2008،  2005

DVTEL®   x x   

Networkable6   x x   

MySQL®  اليف لينك    )5(اإلصدار   

   اليف لينكأصلي،     )9i    &11g( ®أوراكل

   LDAP     xميكروسوفت أكتيف دايركتوري /

 تصميم البطاقة 
 x x x x x x تصميمات القوالب مزدوجة الجانب

 x x x x x x حقل إضافة النص (متغير، ثابت)

 x x x x x x حقول إضافة الصورة

 x x x x x x استيراد الصور (مثل الشعارات والرسومات)

 x x x x x x إضافة باركود خطي

 x x x x x x إضافة شريحة مغناطيسية

 F( x x x x x x –دعم اللوحة الفلورية  (اللوحة 

 x x x x x فقط  CR-80 بطاقات ذات مقاسات مختلفة

 غير محدودة غير محدودة غير محدودة غير محدودة غير محدودة 8 حقول إضافة البيانات

 x x x x x  حقول إضافة البيانات المركبة

 x x x x x  إضافة التوقيعات 

 PDF417, QR)إضافة الباركود ثنائي األبعاد
Code & Datastripe)  x x x x x 

 x x x x x  إعداد التصميم المشروط وقواعد الطباعة

تشفير البطاقة الذكية وإدارة 
(iDIRECTOR®)1     x  x 
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 Solo Express Enterprise Exchange طبعة المطورين 
       طبعة 

Exchange 
 لمطورينل

إضافة نص محفور بالليزر، وحقول البيانات 
 x2      والصور

 إدخال البيانات 
 التقاط الصورة المتكاملة

(TWAIN, DirectShow® & WIA) 
x x x x x x 

   غير محدودة غير محدودة x3 200 سجالت الحفظ والبحث

   x x x  البحث الشامل

 x x x  x  المتكاملالتقاط التوقيع 

 x x x  x  طباعة الُدفعات

   x x x  طباعة ورقة

   x x x  التقارير (المعيارية والمخصصة)

   x x x  تصدير التقارير

   x x استيراد  ODBCاستيراد/ تصدير 

  4(تبادل البيانات في الوقت الحقيقي) اليف لينك
 قاعدة بيانات مفردة

 جدول منفرد

 قاعدة بيانات
مفردة، جداول 

 متعددة

قواعد بيانات 
متعددة، جداول 

 متعددة
  

   5اختياري 5اختياري   (إطار العمل المشترك للطالب) SIFعامل 

الخاص  CDاالستيراد / التصدير التعليمي (الــ 
   5اختياري 5اختياري   5بصورة الطالب)

 .Asure IDخطط حماية برنامج  

 x x x x x x التحديثات المجانية

 عند الطلب عند الطلب إختياري إختياري إختياري إختياري ُحَزم الدعم السنوي/ لعدة سنوات

 إدارة والتحكم في فورمات الوصول للبطاقة، وتطبيقات البطاقات والبطاقة الذكية. ) 1(
 .HDP8500LEمتاحة عند استخدام فارجو  ) 2(
 قيود التخزين على أساس ميكروسوفت أكسس. ) 3(
 ثنائي االتجاه مع قواعد بيانات وتطبيقات الطرف الثالث.تبادل البيانات  ) 4(
 متاح كخيار إضافي يمكن شراؤه. ) 5(
 من مشاركة معلومات قاعدة بيانات الشبكة، على محطات عمل متعددة.   Asure IDيمكن ترخيص موقع  ) 6(
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 Asure ID جولة داخل 2.2
سوف تكون مألوفة   Asure IDأوفيس، فإن واجهة المستخدم الخاصة بــ ®إذا كان قد سبق لك استخدام النسخة األخيرة من ميكروسوفت

أداة فعالة، وذلك نتيجة لعملية التجوال   Asure IDيشكل برنامج  على شريط ميكروسوفت.  Asure IDيعتمد برنامج  بالنسبة لك.
  للخارج.القائمة على استخدام عالمات التبويب، واألدوات المريحة، ولوحات التحكم في التحرك 

 سير العمل عالي المستوى:

إنشاء قالب بطاقة لكل نوع من أنواع البطاقات (بطاقة الموظف، وبطاقة المقاول أو الطالب؛   Asure IDيتيح لك برنامج  .1
 وذلك على سبيل المثال). 

  في تطبيق إدخال البيانات.تتم لطباعة عادة  اليتم طباعة البطاقات الفردية من خالل تطبيق تصميم البطاقة. إرشادات مفيدة:

بعد إكمال قالب البطاقة، قم بالتغيير من الوحدة النمطية لتصميم البطاقة إلى تطبيق إدخال البيانات؛ ومن ثم يمكنك إضافة، أو  .2
تشمل هذه المرحلة الحصول على الصور من خالل الويب كام وكذلك طباعة البطاقات  تعديل أو حذف سجالت البطاقة.

 المختارة.

 تيح لك تطبيق التقارير بعرض التقارير القياسية (تقاريرنشاط المستخدم، وتقارير نشاط القالب؛ وذلك على سبيل المثال)ي .3

  Asure ID Expressالمستخدم إدارة إمتيازات المستخدم، وكذلك إدارة بيانات اعتماد إصدارات  اتيتيح لك تطبيق إعداد .4
 ومابعدها.
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 .Asure IDبرنامج اختصارات لوحة مفاتيح  2.3
 اختصارات لوحة مفاتيح إدخال البيانات

<CTRL> + A اختيار الجميع <CTRL> + T ضبط العرض على عرض الجدول 

<CTRL> + <SHIFT> + 
A 

 لصق من الحافظة (الكليب بورد) CTRL> + V> إلغاء اختيار الجميع

<CTRL> + C (الكليب بورد) نسخ إلى الحافظة <CTRL> + X الحافظة (الكليب بورد) قص إلى 

<CTRL> + F أوجد <CTRL> + 
<Delete> 

 حذف السجل

<CTRL> + H استبدال <CTRL> + 
<Insert> 

 إضافة سجل

<CTRL> + I  التقاط صورة <CTRL> + 
<Space> 

 اختيار التبديل

<CTRL> + L  تحميل صورة من الملف <CTRL> + <F2> فتح المعاينة 

<CTRL> + O فتح القالب <CTRL> + <F11>  التحويل إلى نمط عرض القالب 

<CTRL> + P طباعة البطاقة <CTRL> + <F12>  التحويل إلى نمط عرض البيانات 

<CTRL> + Q الُمِرِشح السريع <ALT> + <F4> الخروج من التطبيق 

<CTRL> + R  ضبط العرض على عرض
 السجل

<F3> أوجد التالي 

<CTRL> + S حفظ السجل <F5> تحديث قاعدة البيانات 

 اختصارات لوحة مفاتيح تصميم البطاقة
<CTRL> + A اختيار الجميع <CTRL> + V (الكليب بورد) لصق من الحافظة 
<CTRL> + C (الكليب بورد) نسخ إلى الحافظة <CTRL> + W إغالق القالب 
<CTRL> + N  حوار القالب  صندوقإظهار

 الجديد
<CTRL> + X  الحافظة (الكليب بورد)قص إلى 

<CTRL> + H استبدال <CTRL> + Y  تكرار 
<CTRL> + O فتح القالب <CTRL> + Z  تراجع 
<CTRL> + P طباعة القالب <CTRL> + <F2> فتح المعاينة 
<CTRL> + S حفظ القالب <ALT> + <F4> الخروج من التطبيق 
<CTRL> + T  نمط تبديل المعاينة   
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 البطاقةتصميم  3

يتم حفظ كل تخطيط بطاقة على هيئة  (مالحظة: يمكنك استخدام تطبيق تصميم البطاقة إلنشاء تخطيط البطاقة للطباعة وتشفير الكائنات.
 قالب، الستخدامه بواسطة تطبيق إدخال البيانات، وذلك بغرض التسجيل والطباعة).

 إرشادات مفيدة:

للحصول على قائمة كاملة بخصائص وقدرات كل  معاينة المنتج(ارجع إلى  سجل. 200محدودة بــ   Asure ID Soloطبعة  •
 طبعة).

جيجابايت، عند استخدام ميكروسوفت أكسس، وهو القيد الخاص  2قيود حجم مقدارها   Asure IDلقاعدة البيانات األصلية لــ  •
الخاصة بها، وتمنع إضافة السجالت؛ وذلك إذا كان لديك ملفات  قد تصل قاعدة البيانات إلى قيود الحجم بميكروسوفت أكسس.

بتخزين الصور في مجلد، وأن تستخدم حقل الصورة في القالب الخاص بك، وذلك   Asure IDيوصي برنامج  صور كبيرة. 
 كما هو مبين أدناه. 
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 منطقة تصميم البطاقة 3.1
السحب والترك، في حين يتم إنشاء قاعدة بيانات مخصصة لك في خلفية واجهة بصرية بسيطة تعتمد على   Asure IDيوفر برنامج

التبويب ويتم تنظيم المجموعات على عالمات التبويب، وذاك مثل عالمة  كما يتم تنظيم أدوات التحكم في مجموعات منطقية. البرنامج.
 الصفحة الرئيسية، و إعداد البطاقة والعرض؛ وذلك كما هو مبين أدناه.

 إجراء مايلي: Asure IDيمكنك من خالل استخدام تطبيق تصميم البطاقة في برنامج 

 تخطيط وتصميم قالب البطاقة. •
 إضافة العديد من التقنيات، بما في ذلك إضافة الباركود. •
يل عرض إضافة الصبغة الشخصية على بيئة العمل الخاصة بك، بما في ذلك إضافة وإزالة خطوط الشبكة والمسطرة، وكذلك تعد •

 البطاقة، واالتجاه، ومستوى التكبير والخصائص.
 إلى مصادر البيانات الخارجية. حقول البياناتربط  •
  حفظ، وتحرير وتصدير أعمالك. •

 البرنامج التعليمي لتصميم البطاقة األساسية 3.2
 الفعاليات مايلي: وتشمل سوف يصطحبك هذا البرنامج التدريبي خالل عملية إنشاء البطاقة األساسية لتحقيق الهوية .

 منطقة تصميم البطاقة •
 تسميات نصية لتوضيح اسم الشركة. •
 صورة لشعار المؤسسة. •
 حقول بيانات لمعلومات السجل، وذلك مثل اسم أو رقم الموظف. •
  حقل الصورة. •

مثل مصادر البيانات المتصلة  ، مناقشة  القدرات اإلضافية للبرنامج، وذلك 3.3سوف يتم في البرنامج التعليمي للبطاقة المتقدمة في قسم 
 . iDIRECTOR، أو إنشاء بطاقة ذكية باستخدام برنامج  اليف لينكب

 تصميم البطاقة األساسية 3.2.1
 اإلجراء الخطوة

1 
  .قالب جديدوقم باختيار   التطبيقانقر على أيقونة 

 .CR-80 جانب واحدو  إنشاء قالب جديدقم باختيار 
 لمقاس البطاقة.   CR-80قم باختيار  •
  لالتجاه.  (رأسي) بورتريهقم باختيار زر   •
  .موافقانقر على  •

  ؛ وذلك إذا كنت تستخدم طابعة بدون ُمَشِفر الشريحة المغناطيسية.خصائص الشريحة المغناطيسيةبالنسبة الختيار  الشىءقم باختيار 
  .إضافة خلفيةوقم باختيار  الخلفية  انقر على 2

  وذلك الختيار الخلفية الخاصة بك. تصفحقم باختيار الخلفية االفتراضية، أو انقر على 
 .موافقانقر على  

  .تسمية النص، من مجموعة النصانقر على  3
 انقر على منطقة تصميم البطاقة.

  .خصائص تسمية النصسوف تظهر نافذة 
   قم بتغيير الخط، واللون، وارتفاع ونمط الخط وفقاً لما تفضله.لإللكترونيات.   ABCشركةأدخل النص الخاص بك، وذلك مثل 

  موافقانقر على 
 ضع العناصر على منطقة تصميم البطاقة.
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 اإلجراء الخطوة
  .مجموعة التصوير منصورة، انقر على  4

  انقر على صورة الخلفية.
  للتصفحالحوار القياسي  صندوقسوف يظهر  خصائص الصورة.، وذلك في صندوق حوار تحميل صورة جديدة من ملفانقر على 
 ملف الصورة. وقم باختيار تصفحانقر على 

  فتحانقر على  
 موافقانقر على  

 ضع الصورة بدقة على منطقة تصميم البطاقة.
 .من مجموعة التصويرصورة، قم باختيار  5

 انقر على منطقة تصميم البطاقة.
  تفضله.وذلك بالشكل الذي عرض الحدود، و لون الحدود قم بتغيير 

  موافقانقر على  
 ضع الصورة بدقة على منطقة تصميم البطاقة.

  وذلك إلضافة حقول بيانات فريدة إلى سجل لبطاقة، وذلك مثل اسم الموظف.حقل البيانات قم باختيار النص، من مجموعة  6
   خصائص حقل البيانات.سوف يظهر صندوق حوار  انقر على منطقة تصميم البطاقة.

  اسم الحقلفي االسم األول ادخل 
  نوع الحقل.في نص قم باختيار 

  وفقاً لما تفضله.الخط ، وذلك قم بتغيير خصائص 
  خيارات.أو قم بضبط المقاس إلى األبعاد الصحيحة من تقليل للمالءمة، قم باختيار 
  حقل البيانات. وذلك منخيارات حقل البيانات المتقدمة، انقر على 

 .25على  للحروف الحد األقصىاضبط 
 إلغالق صندوق الحوار. موافقانقر على 
 .خصائص حقل البيانات إلغالق موافقانقر على 

 ضع حقل النص بدقة على منطقة تصميم البطاقة.
 إرشادات مفيدة:

على سبيل المثال)؛ قم  N/Aإذا كنت ترغب في إظهار القيم االفتراضية في حقل النص إذا لم يتم إدخال أي قيمة (مثل  •
وذلك لتأكيد قيام المستخدم بإضافة الحقل إلى سجل خيارات الحقل من هذا حقل إجباري قم باختيار  االسم األول بإدخال 

 إدخال البيانات.البطاقة عندما يكون في 

   اقة (وذلك مثل اسم الموظف).لبطاوذلك إلضافة حقل بيانات فريد آخر إلى سجل حقل البيانات قم باختيار النص، من مجموعة  7
  خصائص حقل البيانات.سوف يظهر صندوق حوار  انقر على منطقة تصميم البطاقة.

  اسم الحقل.من رقم الموظف ادخل 
  نوع الحقل.في رقمي قم باختيار 

 الخط. خصائصقم بإجراء أي تغييرات في 
  الخيارات.وذلك في تقليل للمالءمة، قم باختيار 
   .خيارات حقل البيانات المتقدمةانقر على 

 .5على  الحد األقصى للحروفاضبط 
 إلغالق صندوق الحوار. موافقانقر على 
  .خصائص حقل البيانات إلغالق موافقانقر على 

 ضع العناصر بدقة على منطقة تصميم البطاقة.
8 

 ، وذلك لحفظ عملك. Ctrl + Sأو اضغط  ، حفظ انقر على أيقونة 
 موافق.حدد اسماً للملف ثم انقر على 
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 البرنامج التعليمي لتصميم البطاقة المتقدمة  3.3
لتحقيق الهوية؛ والذي يقوم بالربط إلى قاعدة البيانات  البطاقة المتقدمة تصميم قالب عملية خالل التدريبي البرنامج هذا سوف يصطحبك

يتم في عملية التصميم أيضاً إدارة البطاقات الذكية، بواسطة برنامج   ؛ وذلك للحصول على تعليمات السجل.اليف لينكمن خالل 
iDIRECTOR.وذلك من خالل عملية تخصيص مفردة تتم داخل طابعة البطاقة ،  

 تصميم قالب البطاقة المتقدمة 3.3.1
 اإلجراء الخطوة

   ضمان وجود قاعدة بيانات شبكية، وأن جميع معلومات قاعدة البيانات متاحة. 1
 على مايلي: اليف لينكتشتمل معلومات 

 الحصول على بارامترات سلسلة االتصال للرابط المباشر، وذلك من مدير قاعدة البيانات. •
 ُمَعِرف المستخدم / كلمة مرور قاعدة البيانات •

  يمكن للمستخدمين أن يقوموا باختيار، او تحديث، أو إدراج  و/أو حذف االمتيازات.
 ؛ وذلك إلدارة سالمة البيانات.  Asure IDيقوم مدير قاعدة البيانات بتخصيص امتيازات مستخدم برنامج 

يتم إدارة األمن ضمن قاعدة البيانات، وليس   .اليف لينكيمكن للمستخدمين الوصول إلى الكائنات المخصصة، وذلك في كل وصلة 
 Asure IDضمن برنامج 

في موقع شبكي  Asure IDالت البيانات من قاعدة البيانات المحلية، أو تخزين معلومات نظام برنامج اتخاذ القرار باستعادة سج 2
 يمكن إجراء التوليفات التالية: مركزي.
 .اليف لينكمن الممكن أن يكون المصدر عبارة عن قاعدة بيانات أصلية، أو جدول  مصدر بيانات منفرد مرتبط بالقالب. •
 الواحد هو مصدر البيانات األساسي، وذلك مع قاعدة بيانات أصلية ثانوية. اليف لينكيعتبر جدول  •
  اليمكنك إضافة أو حذف بيانات. المتعددة و/أو مصادر البيانات للتحرير فقط. اليف لينكتستخدم جداول  •
وذلك عن طريق  يمكنك إضافة، وإلحاق وحذف الحقول، المتعددة و/أو مصادر البيانات قابلة للتحرير. اليف لينكجداول  •

 استخدام تطبيق قاعدة البيانات األصلية.
يمكنك حذف أحد السجالت دون إزالة  بإجراء اإلضافات (سجالت جديدة)، والتحرير والحذف. DVTelتسمح حلول  مالحظة:(

ما في ذلك قاعدة ، بDVTelالتستخدم أي مصادر بيانات أخرى مع  البيانات، وإن كانت العملية تقوم بتغيير حالة حامل البطاقة.
 البيانات األصلية).

 هي للقراءة فقط، واليمكن استخدامها مع أي مصدر بيانات آخر، بما في ذلك قاعدة البيانات األصلية).  LDAPاستعادة  مالحظة:(
  .إعداد البطاقةانقر على  3

 مصادر البياناتانقر على 
  .اليف لينكتوصيل مصدر بيانات سوف يظهرمرشد  .إضافة مصدر بياناتقم باختيار 
 التاليانقر على  

  قم باختيار نوع قاعدة البيانات المناسبة من القائمة. 4
 الموجودة على الشاشة، وذلك إلعداد الوصلة إلى قاعدة البيانات. اليف لينكاتبع تعليمات مرشد 

 . SQL®يتم الربط، في هذا المثال، إلى قاعدة بيانات خادم ميكروسوفت 5

(باللغة االنجليزية فقط)؛ وذلك للحصول على معلومات عن   Asure IDفي دليل المستخدم المتقدم لبرنامج  تصدير استيراد/راجع 
 توصيل مصادر البيانات اإلضافية.
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 اإلجراء الخطوة
 : SQL®يجب أن تكون لديك المدخالت التالية، وذلك عند استخدام خادم ميكروسوفت 6

 . SQL®بيانات خادم ميكروسوفتاسم قاعدة  يبين –اسم الخادم  •
 يمكن ترك هذا الحقل فارغاً. أدخل الكتالوج األولي وذلك إذا لم يكن لديك قاعدة بيانات افتراضية. –الكتالوج األولي  •

 (إختياري)
 هذا هو اسم المستخدم المخصص بواسطة مدير قاعدة البيانات. –اسم المستخدم  •
 المرتبطة باسم المستخدم.هذه هي كلمة المرور  -كلمة المرور  •

 
 

 عندما يتم توصيل قاعدة البيانات، فإنه يتم التعمل مع صندوقي حوار إضافيين، وذلك تبعاً للحاجة: 7
يتم حفظ الجدول عندما يتم  يظهر اوتوماتيكياً عندما تقوم بتعيين البيانات من الصندوق المنسدل. –الجدول االفتراضي  •

 اإلعداد.
هو برنامج التشغيل بالنسبة للبيانات المستعادة، وذلك بصرف النظر عن عدد مصادر البيانات  –الجدول األساسي  •

 والجداول.اإلضافية 
  يتم تجاوز الجدول األساسي بواسطة كل مصدر بيانات إضافي.

 ، تصبح قاعدة البيانات األصلية هي قاعدة البيانات الرئيسية. >الشىء<عندما يتم اختيار 
 التاليانقر على  

 للتحقق من نجاح التوصيل. اختبار انقر على  8
 إنهاء.انقر على  

  النص.وذلك من مجموعة حقل البيانات، قم باختيار  9
  خصائص حقل البيانات.سوف يظهر صندوق حوار  انقر على منطقة تصميم البطاقة.

  قاعدة البيانات المتصلة.الكلمة أو االسم الذي ترغب في الربط به في اسم الحقل، اكتب، داخل  
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 اإلجراء الخطوة
 .اليف لينكإمكانيات وذلك للوصول إلى خيارات حقل البيانات المتقدمة، انقر على  10
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 اإلجراء الخطوة
 وذلك لربط حقل البيانات إلى مصدر بيانات الشبكة.المصدر، الجدول والحقل، قم باختيار مدخالت  11

 
 

 .إذا كنت ترغب في مصادر بيانات أو صور إضافية وذلكتصميم البطاقة حقل البيانات مرتبط اآلن بمصدر بيانات الشبكة. راجع  12
 ، وذلك لربط حقول البيانات الجديدة أو الصور إلى مصدر بيانات الشبكة.10كرر الخطوة 

ات ؛ أن تقوم بقراءة معلومiDIRECTORيمكنك من خالل العملية الداخلية إلضفاء الطابع الشخصي على البطاقة الذكية بواسطة  13
) ، وأيضاً القيام بحفظ هذه المعلومات Prox، و/أو iCLASS, MIFARE، وذلك من البطاقة الذكية (أكسس كنترول  HIDتطبيق

 في مصدر البيانات الذي تختاره.
التي تأكد من وجود حقل بيانات في مصدر البيانات الخارجي، الذي ترغب في تخزين رقم البطاقة فيه، من البطاقة  إرشادات مفيدة:

 تم إضفاء الطابع الشخصي عليها.
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 اإلجراء الخطوة
، ضمن إعداد البطاقةعالمة التبويب  وذلك تحتتمكين الشرائح الذكية، مع اإلعداد السليم لمصدر البيانات الخارجي، قم بالنقر على  14

 تصميم البطاقة.الوحدة النمطية 
أكسس   HIDونحن، في هذا المثال، نقرأ معلومات تطبيق قم باختيار تقنية البطاقة المناسبة التي ترغب في قراءتها / كتابتها.

 ، ونقوم بتخزين رقم بطاقة تعريف الهوية في مصدر بيانات خارجي. كنترول

 
 



 يوليو 2014  44من  22الصفحة 
 

Asure ID,  PLT-01391 2.0، النسخة  
 

 

 اإلجراء الخطوة
ويمكنك، في حالة عدم معرفتك لنوع البطاقة، استخدام خاصية الكشف  قم باالختيار اليدوي لنوع البطاقة، وذلك إذا كنت تعرفه. 15

 وذلك للقيام بالكشف األوتوماتيكي عن نوع البطاقة.األوتوماتيكي، 

 
 

الذي سوف يصطحبك خالل   iDIRECTORوذلك لفتح مرشد الــ إضافة تطبيققم، بعد اختيار نوع البطاقة، بالنقر على رابط  16
 .أكسس كنترول  HIDتطبيق ونحن، في هذا المثال، نقوم بقراءة معلومات  عملية قراءة / كتابة المعلومات من البطاقة.

الصيغة (الفورمات) التي تم تخزين المعلومات بها؛ وذلك حتى يتمكن من قراءة معلومات  iDIRECTORيجب أن يدرك برنامج  17
 التالي على  انقر الكشف األوتوماتيكي.قم باختيار الصيغة يدوياً، وذلك إذا كنت تعرفها، او انقر على . أكسس كنترول  HIDتطبيق 

 لالستمرار.
أكسس   HIDمعلومات تطبيق وذلك لقراءة؛  iDIRECTORإنشاء حقل بيانات لكل حقل قم بإزالة العالمة من مربع اختيار  18

 ، وكتابتها في مصدر بيانات خارجي. كنترول
بإنشاء حقل بيانات لكود المنشأة   Asure IDإذا لم تقم بإزالة العالمة من مربع االختيار؛ فسوف يقوم برنامج  إرشادات مفيدة:

 .Asure IDورقم بطاقة تحقيق الهوية، وذلك ليتم تخزينهما ضمن المصدر األصلي لبرنامج  
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 اإلجراء الخطوة
حيث يشير النص إلى أنه رقم بطاقة تحقيق الهوية، داخل عالمة تبويب إعداد التطبيق، قم بالنقر المزدوج على النص الموجود أسفل  19

  لربط رقم بطاقة تحقيق الهوية إلى مصدر البيانات الخارجي.لم يتم تحديد رابط 

 
 

 المتعلقة بكيفية الربط الصحيح لحقل البيانات داخل مصدر البيانات الخارجي. 8ارجع إلى الخطوة  .إنشاء بيانات جديدةانقر على  20
 الخارجية.تكرار هذه العملية يقوم بربط كود المنشأة إلى احد مصادر البيانات  21

إذا لم تكن في حاجة الستخدام كود المنشأة، فيمكنك ببساطة إنشاء حقل بيانات جديد غير مرتبط بمصدر البيانات  إرشادات مفيدة:
 بتخزين هذه المعلومات في مصدر البيانات األصلي.  Asure IDيقوم برنامج  الخارجي.

وذلك إلكمال العملية الداخلية إلضفاء الطابع الشخصي موافق قم بالنقر على  عندما يكون حقلي البيانات مرتبطين بمصدر البيانات؛ 22
 .iDIRECTORعلى البطاقة الذكية بواسطة 

من   Asure IDإذا لم يتم ربط اياً من كود المنشأة أو رقم بطاقة تحقيق الهوية إلى أي حقول بيانات؛ فلم يتمكن برنامج :مالحظة(
 إكمال العملية الداخلية إلضفاء الطابع الشخصي في وقت اإلصدر.

عن طريق استخدام الوحدة النمطية إلدخال   Asure IDللحصول على معلومات تتعلق بكيفية إصدار بطاقات بواسطة برنامج  23
 البيانات؛ توجه إلى إدخال البيانات.
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 الباركودالبرنامج التعليمي للبطاقة ذات حقل بيانات  3.4
 الغرض من عنصر التصميم هذا، هو إنشاء باركود.

 تصميم بطاقة تشتمل على باركود 3.4.1
 اإلجراء الخطوة

 الباركود.من مجموعة باركود قم باختيار  1
   خصائص الباركود.سوف يظهر صندوق حوار  انقر على منطقة تصميم البطاقة. 2
 باركود.تحت النوع قم باختيار نوع الباركود في حقل  3
  اختيار الحقول.أو قم بإنشاء حقل جديد في متاح، انقر على حقل البيانات الموجودة من قبل للربط داخل  4
   سوف يتم ملء الباركود أوتوماتيكياً بالمعلومات التي تم إدخالها ضمن حقل البيانات في اثناء التسجيل. .>>إضافةانقر على   5
  موافقانقر على   6
 العناصر بدقة على منطقة تصميم البطاقة.ضع  7

 لشريحة المغناطيسيةاالبرنامج التعليمي للبطاقة ذات  3.5
 .الغرض من هذا البرنامج التعليمي هو إضافة بيانات مشفرة مغناطيسياً إلى البطاقة

 تصميم بطاقة تشتمل على شريحة مغناطيسية 3.5.1
 اإلجراء الخطوة

 .Asure IDقم بتشغيل برنامج  1
 ُمَعِرف المستخدم وكلمة المرور في حقول اإلدخال. ادخل 2
 .تصميم البطاقةانقر على  3
 على شريط القائمة.إعداد البطاقة انقر على  4

 .التخطيط من مجموعةبطاقة مزدوجة الوجه قم باختيار أيقونة 
ة خصائص الشريحة المغناطيسية  التقنية.من مجموعة شريحة مغناطيسية قم باختيار  5 أو  قياسيةغير أو للنوع (إيزو ُمَعدَّ

 خيارات.و ) مكيفة
 اترك كائنات البيانات على منطقة تصميم البطاقة، وذلك على أساس المعلومات المطلوب تشفيرها على الشريحة المغناطيسية. 6

 الخاصة بالكائن.الخصائص قم بتحديد الكائنات على أنها غير قابلة للطباعة وذلك داخل نافذة 
 (الخصائص). 3و  2، 1وذلك للوصول للمسارات  التقنية، في مجموعةشريحة مغناطيسية  قم باختيار 7
تظهر خيارات الحقل الحالي في صندوق  قم باختيار الحقول المطلوب إضافتها لكل مسار من مسارات الشريحة المغناطيسية. 8

 المتاح.
 وذلك لتفعيل الحقل.إضافة انقر على 

9 
 .حفظ انقر على أيقونة 

 حفظ القالب. وذلك لغلق صندوق حوارموافق؛ حدد اسماً للملف ثم انقر على 
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 البرنامج التعليمي للبطاقة ذات الحقل الُمَركَّب 3.6
ب في غيعتبر حقل البيانات المركب امراً مفيداً عندما تر عند إدخال البيانات. حقل المركبالغرض من تصميم البطاقة هذا هو إدخال 

 محازاة حقول بيانات متعددة بجوار بعضها البعض.

 استخدم حقل البيانات المركب لوضع االسم األخير على بعد مسافة واحدة بالضبط بعد االسم األول. إرشادات مفيدة:

 تصميم بطاقة تشتمل على حقل مركب 3.6.1
 اإلجراء الخطوة

 .Asure IDقم بتشغيل برنامج  1
 وكلمة المرور الخاصة بك في المناطق المناسبة.ادخل ُمَعِرف المستخدم  2
 التطبيق.انقر على أيقونة  3
 .قالب جديدقم باختيار  4
  قم باختيار صفات البطاقة الجديدة. 5

 سوف تقوم منطقة تصميم البطاقة بعرض الصفات الخاصة بالبطاقة التي تم اختيارها. موافقانقر على  
 النص.وذلك في مجموعة حقل مركب، انقر على  6
  خصائص الحقل المركب.سوف يعرض صندوق حوار  بيانات على منطقة تصميم البطاقة.القم بسحب وترك كائن  7
 للكائن.اسم حقل قم بتحديد  8
التالي. هناك طريقة بديلة تتمثل في  الخصائصبيانات إلى الحقل خالل عرض  وذلك إلضافةإدراج حقل بيانات انقر على   9

 بيانات حقل تم إعدادها بالفعل على قالب البطاقة. وذلك الستخدامإدراج حقل البيانات الموجود النقر على 

 نوع الحقل.، وحدد كذلك الحقل المركب قم بتحديد اسم الحقل الخاص بحقل داخل  10
 ...اليف لينكأضف مصدر بيانات  أو مصدر بيانات مستنسخ أو إدخال البياناتمثل مصدر البيانات قم باختيار  11
الحقل المركب يمكن إعداد خصائص الخط لكل حقل داخل  اإلضافية أو استخدم القيم االفتراضية. خصائصقم بتعيين قيم ال 12

  منفرد.بشكل 
 موافقانقر على  

 الحقل المركب.وذلك إلى أن يتم إعداد جميع الحقول داخل  12 – 11كرر الخطوات  13
 قم بتعيين أي خيارات إضافية خاصة بالحقل المركب (تبعاً للضرورة) أو استخدم القيم االفتراضية. 14
 شعة فوق الحمراء فقط.وذلك إذا كان يلزم عرض هذه البيانات بواسطة األالطباعة على اللوحة الفلورية، قم باختيار  15
16 

 ، وذلك لحفظ عملك .  Ctrl + Sأو اضغط  ، حفظ انقر على أيقونة 
 موافق.حدد اسماً للملف ثم انقر على 
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 إدخال البيانات 4

للبطاقة، ثم  ، بالبيانات المناسبةتصميم البطاقةملء قاعدة البيانات، التي تم إنشاؤها في مرحلة  إلدخل البياناتتتيح لك الوحدة النمطية  
  طباعة البطاقات المحددة.

 نافذة إدخال البيانات 4.1
 يتم ترتيب المجموعات على عالمات تبويب، وذلك كما هو مبين أدناه: يتم تنظيم أدوات التحكم في مجموعات منطقية.

 الصفحة الرئيسية، قاعدة البيانات، العرض، الليزر. 

 إجراء مايلي: Asure IDبواسطة برنامج  إدخال البياناتيتيح لك 

  إضافة، أو  حذف، أو تعديل، أو إلغاء سجالت البطاقة. •
 التقاط أو تحميل الصور والتوقيعات. •
 إيجاد سجالت البطاقة بسرعة،  وذلك من خالل وظائف البحث الشامل والترشيح السريع. •
 أرشفة، واستيراد وتصدير بيانات سجل البطاقة. •
  إعادة ترتيب التخطيط، وذلك لتحقيق أعلى كفاءة لعملية إدخل البيانات.ضبط خيارات عرض السجل مع إمكانية  •
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 نموذج لسيرالعمل في عملية إدخال البيانات  4.2
. Asure IDيقدم القسم التالي نظرة عامة عن كيفية إدارة وطباعة سجالت البطاقة بكفاءة، وذلك ضمن برنامج 

 بطباعة البطاقات.إننا نبدأ بإضافة سجل به صورة ثم القيام 

 إضافة وطباعة سجل به حقول صورة وبيانات. 4.2.1
 اإلجراء الخطوة

 إضافة سجل، وذلك إلضافة سجل.ابدأ بالنقر على  1
  عند التقاط صورة بواسطة كاميرا رقمية (أو ماشابه). وذلكالتطبيق، انقر على أيقونة  2

  أجهزة.ثم خيارات انقر على 
انقر على الكاميرا في قائمة أجهزة االلتقاط، وبعد إكمال ذلك قم بالنقر على  .WIAأو   TWAIN، نوع الكاميراقم باختيار 

 صندوق حوار الخيارات. غلقوذلك لموافق 
 حذف صورة،أو تحرير صورة، أو تحميل صورة من ملف،  أوالتقاط صورة، انقر بالزر األيمن داخل حقل الصورة  الختيار  3

  حفظ صورة في ملف. أو
  من الممكن أن يظهر صندوق حوار اختيار المصدر. ، وذلك في حالة العمل بكاميرا رقمية. التقاط صورةباختيار  قم

  اختيار؛ وذلك لغلق صندوق الحوار .قم باختيار الكاميراثم انقر على 
صندوق حوار  غلقل وذلك موافقحول الصورة ثم انقر على  ، وأعد رسم المستطيلالقصالتقط الصورة ثم انقر واسحب أداة 

 التحرير.
  ادخل البيانات الخاصة بحقول البيانات الباقية. 4
اضغط  ، فإن الحقول التي في حالة المعلينة تكون مملوءة.حفظعندما يتم اختيار الزر  داخل مجموعة السجالت.حفظ انقر على  5

 ؛ وذلك لرؤية معاينة أكبر للبطاقة.Ctrl + F2على 
 وذلك إلنشاء جميع السجالت. 5 – 3كرر الخطوات  6
 .الطباعةوقم باختيار زر   التطبيقانقر على أيقونة  7

وذلك إذا كانت المعلومات يتم قراءتها أو كتابتها في بطاقة ذكية في اختيار خصائص الطابعة؛  قم باختيار الُمَشفِّر في نافذة
 أثناءعملية الطباعة.
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 اإلجراء الخطوة
المستخدم باختيار المشفر المثبيت في الطابعة؛ وذلك إذا حدثت قراءة او كتابة للبطاقة يقوم  يتم إرسال لسجالت إلى الطابعة. 8

، وذلك لضمان تحقيق التزامن الصحيح للطباعة  Asure IDوباإلضافة إلى ذلك، فإنه يتم منع المستخدم من برنامج  الذكية.
 ل بطاقة.ولمعلومات إضفاء الطابع الشخصي على البطاقة الذكية، وذلك بالنسبة لك
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 عناصر إضافية إلدخال البيانات 4.3

 استيراد/ تصدير 4.3.1
،  SQLيمكنك استيراد او تصدير معلومات السجل من قاعدة بيانات ميكروسوفت أكسس، أو قاعدة بيانات خادم 

  . (CSV)أو قاعدة بيانات أوراكل، وملف القيم المفصولة بفواصل

 اإلجراء الخطوة
وملف القيم المفصولة بفواصل ، و قاعدة بيانات أوراكل،  SQLو قاعدة بيانات خادم  أكسس،قاعدة بيانات ميكروسوفت  1

(CSV). 
 التاليانقر على   قاعدة البيانات.، وذلك من عالمة التبويب االستيراد مرشدقم باختيار 

 
 التاليانقر على  من القائمة.  CSV قم باختيار النوع  2

 
 لتحديد موقع قاعدة البيانات المطلوب استيرادها. وذلكالتصفح، انقر على زر  3
 قم بتعيين المحدد في الملف وماإذا كان الملف يشتمل على صف للعنوان. 4
) إلى حقول القالب، وذلك عن طريق  CSVمصدر االستيراد (بمعنى ملف  من بتعيين حقول البياناتمرشد االستيراد قم في  5

 روابط الحقل).(وذلك إذا لم تكن مدرجة في ملخص  إضافةإبراز حقل من كل صندوق، ثم انقر على  



 يوليو 2014  44من  30الصفحة 
 

Asure ID,  PLT-01391 2.0، النسخة  
 

 

 اإلجراء الخطوة
 قم باستيراد الصور في هذا الوقت، وتحلص من أي روابط موجودة من قبل والتي تاتي مع المرشد على شكل صور. 6

 الصور المطلوب استعادتها من مجلد خارجي.، قم باستيراد  CSV  فيما يتعلق بمصدر
قم  استيراد ملف. وذلك لفتح نافذةاستيراد ملف صورة  ثم انقر على؛  الحقل التابع للصور بإبرازحقول القوالب، قم، داخل  7

 بالتصفح حتى تصل إلى موقع الصورة.
 ، الذي يشير إلى اسم الصورة.  CSVقم بتحديد العمود، داخل ملف 

، وذلك إذا كان االسم يشتمل على االسم الكامل للملف، متضمنا نوع الملف العمود يشتمل على االسماء الفعلية للملفانقر على 
 على سبيل المثال). john.jpg( مثل 

  

 
 ضع عالمة على حقل كحقل فريد. 8
 حقل فريد.وذلك بعد أن يتم تعيين جميع الحقول المطلوبة، وبعد أن يتم تمييز التالي، انقر على  9

  باختيار تحديث السجالت الموجودة، أو استيراد سجالت جديدة، أو اختيار االثنين معا.خيارات االستيراد، قم، في صندوق حوار 10
  التاليانقر على  

 .بدء االستيرادانقر على   11
 يتم استيراد السجالت. 12
 إنهاء.انقر على   13
 التحديثات، وذلك مع التغييرات التي تجريها.سوف يقوم إدخل البيانات  بعرض  14
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 عرض التخطيط 4.3.2
عندما يتم حفظ  عرض التخطيط. في وذلك، للمستخدمين بتحديد كيفية صياغة الحقول، والصور والتوقيعات في القالبالتخصيص  يسمح

 هذه التغييرات، فإنه يتم  استدعاؤها في المرة التالية التي يتم فيها تحميل القالب.
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 اإللغاء 4.3.3
التوجد وظيفة إلبطال إلغاء سجل، ومن  .اإللغاءعلى وظيفة  الصفحة الرئيسيةالموجودة على عالمة تبويب  السجالتتشتمل مجموعة 

اليمكن طباعة السجالت  ، التقم باختيار سجالت ملغاة.اختيار السجلو خيارات  باختيار الجميعقم  ثم فإن إجراء اإللغاء هو إجراء دائم.
 .الملغاة

 اإلجراء الخطوة
 قم باختيار السجل المطلوب إلغاؤه، وذلك من تطبيق إدخال البيانات. 1

 
 التوجد وظيفة إلبطال إلغاء سجل. السجل الملغي.قم بتأكيد نافذة التحقق من 

بحذف السجل الملغي في حالة وجود حقول فريدة متضمنة؛ قم  في حالة االحتياج إلى السجل فيما بعد، فإنه يجب إضافته كسجل جديد.
 قبل اإلضافة.

 على سجالت ملغاة. اختيار السجلوخيار   اختيار الجميعاليشتمل خيار 
تشتمل  حيث يتم تعطيل حقول البيانات. بعد أن يتم إلغاء أحد السجالت، فإته اليمكن تحريره . اليمكن طباعة السجالت الملغاة. 2

 .قةمكتوبة خالل البطاالغي  المعاينة على الكلمة
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 تطبيق إعدادات المستخدم 5

، بإدارة االمتيازات القابلة للتعريف بواسطة المستخدم، وذلك باستخدام  Asure IDتقوم الوحدة النمطية إلعدادات المستخدم في برنامج 
يقوم  فما فوق.  Asure ID Expressهذه اإلمكانية متاحة فقط  في  اسم المستخدم وكلمة المرور إلعداد ملفات تعريف المستخدم.

 . Asure IDالمديرون بتقييد أو تمكين امتيازات المستخدم بالنسبة لإلمكانيات التالية الخاصة ببرنامج 

ف مستخدم مع اسم مألوف. •  إنشاء ُمَعرِّ
 الوصول إلى تطبيق تصميم البطاقة. •
 الوصول إلى تطبيق إدخال البيانات. •
 إدخال البيانات.الوصول إلى وظيفة طباعة البطاقة داخل تطبيق  •
 الوصول إلى تطبيق إعددات المستخدم. •
 الوصول إلى تطبيق التقرير. •
 )Asure ID Exchangeالوصول إلى تطبيق الحفر بالليزر (متاح فقط مع برنامج  •
 الوصول إلى إعدادات خيارات البرنامج الموجود من خالل زر التطبيق. •

 إضافة مستخدم  5.1
استعادة كلمة المرور الخاصة بك  HIDألغراض األمن، ليس بإمكان طاقم الدعم في  .ي مكان آمنقم بتخزين كلمة المرور الخاصة بك ف

 إذا فقدت.

 اإلجراء الخطوة
  إلنشاء المستخدم الجديد المدير.إضافة مستخدم، وذلك انقر على  1

ف المستخدم واالمتيازات المخصصة للمستخدم   الجديد.ادخل اسم المستخدم، وقم بإعداد ُمَعرِّ

 
 حفظانقر على  2
 ، وذلك إلعداد كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.تغيير كلمة المرورانقر على  3
 كرر الخطوات السابقة حسب الضرورة. 4
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 تطبيق التقارير 6

التخطيط، واألعمدة،  تكييف التقارير المنسقة سلفاً من حيث بعدد من التقارير المنسقة سلفاً لتشغيل التطبيق. التقاريريزودك تطبيق 
يتم تجميع التقارير المنسقة سلفاً في عدة  بعد االنتهاء من تكييف التقارير/قم بحفظها لتتمكن من الوصول السريع إليها. والمرشحات.

 أقسام.

  

 تقارير المستخدم 6.1
 واإلمكانات المتاحة لهم.  Asure IDيوجز هذا التقرير جميع مستخدمي برنامج  –قائمة المستخدم  •
 يوجز هذا التقرير جميع الفعاليات التي تمت بواسطة المستخدم، والتي تشمل إضافة أو تعديل سجل. –فعاليات المستخدم  •
 .Asure IDتاريخ ووقت تسجيل دخول وخروج المستخدم لبرنامج  يوجز هذا التقرير –تسجيل دخول المستخدم  •
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 تقارير إدخال البيانات 6.2
 يوجز هذا التقرير جميع السجالت الخاصة بقالب معين، وكذلك حقول البيانات المرتبطة به. – قالبالجميع السجالت الخاصة ب •
 يوجز هذا التقرير جميع السجالت الخاصة بقالب معين والتي التشتمل على صورة، إذا كان ذلك مطبقاً. –سجالت بدون صور  •
 ين والتي لم يتم طباعتها.يوجز هذا التقرير جميع السجالت الخاصة بقالب مع –سجالت غير مطبوعة  •
اليمكنك  (مالحظة: يوجز هذا التقرير جميع السجالت الخاصة بقالب معين والتي تم إعدادها كسجالت ملغاة. –سجالت ملغاة  •

 إرجاع السجالت التي تم إلغاؤها).
 .Asure IDيوجز هذا التقرير جميع فعاليات المستخدم بالنسبة لجميع القوالب المختزنة ضمن برنامج  –سجل القالب  •
يوجز هذا التقرير جميع فعاليات الطباعة التي يقوم بها المستخدم، وذلك بالنسبة لجميع القوالب المختزنة في  -سجل طباعة القالب  •

 .Asure IDبرنامج 

 تقارير تصميم البطاقة 6.3
 .Asure IDهذا التقرير جميع التفاصيل الخاصة بكل قالب من قوالب البطاقة المختزن في برنامج  يوجز –لقالب قائمة ا •
 يوجز هذا التقرير جميع حقول البيانات الخاصة بقالب معين وكذلك أنواعها. –حقول البيانات الخاصة بالقالب  •
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 المختارة Asure IDخيارات برنامج  7

تقوم هذه النافذة أيضاً بتوفير  .وطباعة القالب حفظ القالبعلى أدوات تحكم خاصة بإجراءات مثل  التطبيقتشتمل القائمة المنسدلة لهذا 
  قائمة بالمستندات الحالية، وخيارات الوصول إلى التطبيق، والخروج من التطبيق.

 
  .والتفضيالتتعليمات لتحديد أو تعديل اإلعدادات الخيارات  توفر
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 خيارات القالب 7.1
  .الخيارات المتقدمةوخيارات استعالم قاعدة البيانات ، و(الفورمات) االفتراضي للصورة الصيغةعلى  القالبتشتمل شاشة 

للصورة، وذلك من خالل صندوق حوار خاصية  ةاالفتراضي الصيغة هإمكانية تجاوز هذ للصورة ة(الفورمات) االفتراضي الصيغةوفر ت
يمكن تطبيق ذلك عندما تقوم باستخدام التقاط الصورة أو التوقيع في  لصورتك. ة(الفورمات) المفضل الصيغةاختيار  .الصورة والتوقيع

 مرحلة تصميم البطاقة.

 .Asure ID 7للصورة في برنامج  ةاالفتراضي الصيغة يه  PNG صيغة
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 الموارد والتحقق من وجود تحديثات 7.2
 وإعدادات المستخدم. ، والتقارير،لتصميم البطاقة، وإدخال البيانات على أرقام النسخ المعينة بالنسبةتعريف  تشتمل النافذة

 
عند بدء التشغيل، وذلك إلجراء البحث األوتوماتيكي عن تحديثات البرمجيات عند بدء من وجود تحديثات للبرمجيات  تحقققم باختيار 

 Asure IDتشغيل برنامج 

في حالة وجود تحديثات  .تحقق من وجود تحديثات اآلن التحقق يدوياً من وجود التحديثات، وذلك بالنقر على ،أي وقتفي ، يمكنك
   التقوم هذه التحديثات بحذف أياً من قوالب أو سجالت البطاقة. متاحة، فإنه يتم تثبيتها.

 )من وجود التحديثات. يتطلب األمر توفر إمكانية الوصول إلى اإلنترنت؛ وذلك للتحقق (مالحظة:
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 الترخيص 8

بتخزين معلومات المستخدم ومفاتيح الرخصة، وهو مايساعد على تتبع األعطال وإصالحها، وكذلك توفير المساعدة في  الترخيصيقوم 
  حالة فقد المفتاح الخاص بك.

 قم بإعداد هذا الخيار قبل استخدام البرمجية (البرنامج). :مالحظة(

 اإلجراء الخطوة
 الترخيص.وذلك لعرض نافذة الترخيص انقر على  1

 
 

 قم بتحديد خيارات اشتراكك. 2
الخاصة بك، أو   Asure ID، وذلك إذا كنت ترغب في تحديث طبعة برنامج التفعيل على اإلنترنتأو  تفعيل الهاتفانقر على  3

 إضافة إعدادات  جديدة لمفتاح الرخصة. 
 موافقانقر على   4
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 البياناتتوصيل  9

 ،أو أوراكل. SQLإنشاء قاعدة بيانات أصلية جديدة، أو أكسس، أو  9.1
، فإنه يقوم باستخدام إحدى قواعد بيانات أكسس التي تقوم بتخزين بيانات جداول اإلعدادات، Asure IDعندما تقوم  بتثبيت برنامج 
 أو أوراكل كقاعدة بيانات أصلية.  SQLاتبع الخطوات التالية؛ وذلك الستخدام قاعدة بيانات خادم  والقوالب، وحامل البطاقة.

 اإلجراء الخطوة
قاعدة البيانات أو مدير النظام الخاص بك بتشغيل مجموعة من البرامج النصية بغرض إنشاء جميع كائنات قاعدة البيانات  مديريقوم  1

 .Asure ID 7لبرنامج 
في حالة عدم العثور على قاعدة البيانات، يتم توليد قاعدة بيانات جديدة، وذلك عن  بتوجيه التطبيق إلى قاعدة البيانات. مديريقوم ال

 الجديدة، وذلك عند بدء التشغيل التالي. يمكن الوصول إلى قاعدة البيانات طريق اختيار المسار المطلوب.
 تثبيت البرامج النصية: 2

 يتم العثور على الملفين التاليين. / البرامج النصية.Asure IDالشامل/   HIDبرنامج/ ملفات الاذهب إلى 
• AsureID_MSSQL.sql 
• AsureID_Oracle.sql 

 بتشغيل أي مجموعة من البرامج النصية والتي يمكن استخدامها مع قاعدة البيانات المختارة. مديريقوم ال
 بإنشاء المستخدم الذي يقوم باختيار، وإدراج، وتحديث، وحذف وإنشاء االمتيازات. مديروعالوة على ذلك، يقوم ال

 يتم الدخول إلى مايلي، وذلك بعد إنشاء الكائنات المطلوبة في قاعدة البيانات. 3
 ]البداية[
  ]جميع البرامج [
  ]  HIDجلوبال [
]Asure ID[ 
 ]مرشد توصيل البيانات[
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 اإلجراء الخطوة
 التاليانقر على   4

 
 

قاعدة بيانات أكسس هي قاعدة البيانات المدرجة إلعادة توجيه النظام إلى قاعدة بيانات أكسس  قم باختيار قاعدة البيانات الصحيحة. 5
 التعتبر، أي قاعد بيانات أكسس أخرى، خياراً صالحاً بالنسبة لمصدر البيانات األصلي. التي تم تثبيتها مع التطبيق.
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 اإلجراء الخطوة
 المطلوبة للتوصيل إلى قاعدة البيانات المنشأة حديثاً.ادخل البارامترات  6

  Asure IDحيث تم استخدامهما بواسطة جميع مستخدمي برنامج  يجب أن تكون على علم بُمَعِرف المستخدم وكلمة المرور.
ُمَعِرف المستخدم  البيانات.يحتاج جميع المستخدمون إلى ُمَعِرف مستخدم  وكلمة مرور خاصة بقاعدة  للتوصيل إلى قاعدة البيانات.

 . Asure IDهذا وكلمة المرور تكون غير مرئية بالنسبة إلى مستخدمي برنامج  

 
 

 تبقي هذه المعلومات في سجل الحاسب وتظل دون تغيير؛ وذلك مالم يتم تغييرها عن طريق استخدام مرشد وصلة البيانات. 7
 قاعدة البيانات؛ ومن ثم فإنه يجب عليك إكمال ترحيل البيانات يدوياً.اليتم ترحيل البيانات نتيجة إلعادة ربط موقع 

 ، في مصدر البيانات الجديد.  Asure IDيتم حفظ أي قوالب جديدة يجري إضافتها إلى برنامج 
 اليجب أن تستخدم بعد ذلك قاعدة بيانات أكسس التي تم تثبيتها مع النظام) مالحظة:(

 ألول مرة بعد إجراء التغيير، يكون مدير النظام هو المستخدم الوحيد ذو الصالحية.  Asure IDعند استخدام برنامج 
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 اإلجراء الخطوة
تم اختبار الوصلة ويتم عرض رسالة تفيد ذلك. إنهاء.انقر على   8
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