
ل تردد پ��س نرم افزار جامع کن��

P a r e e s  S o f t w a r e

هوشمندسازان بیتا ۰۱



ل تردد افراد در سازمان ها، بر اساس ساختار سازمان های ل تردد پ��س یک ابزار قدرتمند مدی��ت و کن�� نرم افزار جامع کن��

ل تردد افراد پ�اده و سواره می باشد. ایرانی می باشد که عملکرد اصلی آن کن��

سازمان های حفاظتی و امنیتی

وشـــیمی  صــنایع نفت گا� و پت�

بانک ها و موسســـــــــات مالی

زشـــــــــــــــی و تف��حی  مراک� و�

 

 

سازمان ها و ارگان های دولتی

دانشـــگاه ها و مراکز آموزشی

مراک� ب�مارســــتانی و درمانی

شرکت های تولیدی و صنعتی  

 

کا��رد پ��س در کجاست؟

و و با هر نوع با این نرم افزار می توانید انواع ترددهای افراد شامل پرسنل سازمانی، مهمان و پ�مانکاران را به صورت پ�اده یا خود�

ی با شناساگر  (کارت اثرانگشت، تشـخیص چهره، پالک خوان، کارت برد بلند،  QRکد و... ) به صورت جامع و  با قابلیت سفارشی سا�

انواع نرم افزارهای سازمانی و حضو� و غیاب مدی��ت نمای�د.

نرم افزا� پ��س بر اساس هشت

بخــش کلی سازمانی طــراحی  و

 توســعه یافـته که نســخه های 

ســــفارشــــی برای این بخش ها 

قـــابل ارایـــه می بـاشـــــــــــــــد.

هوشمندسازان بیتا ۰۲

ل تردد پ��س نرم افزار کن��



ســامانه

مدی��ت

تــــــردد 

پرســنل
ســــــــامانه

مدیــــــ��ت

مهمــــان و

ا��اب رجوع

ســامانه

مدی��ت

وش فــ�

بلـــــــیط

ســامانه

مدی��ت

تـــــــردد

پارکینگ

ســامانه

مدی��ت

امــــوال

RFIDاثر انگشــت-کارت

تشخیص چهره و ترکی�ی

RFIDکـــارت

QR Code  یا

پالکخوان یا

RFID UHF

 RFID UHF 

QRCode یا

دسته بندی نرم افزا� پ��س

نرم افزا� پ��س در  پنج شاخه اصلی و چندین نسخه سفارشی تولید گردیده است. 

نسخه پایه

نسخه استاندارد

نسخه پ�شرفته

نسخه سازمانی

Basic version

Standard version

Advance version

Enterprise version

RFIDکـــارت

QR Code  یا

هوشمندسازان بیتا ۰۳



گی های شاخص نرم افزار  پ��س ویژ

هوشمندسازان بیتا ۰۴

یکپارچه، جامع و متمرکز

عملکرد در شرایط آفالین

ویداد محور نالین و � ساختار آ

کامال تحت وب و واکنشگرا

قابلیت شناسایی چندگانه

دارای پرتکل های امنیتی پ�شرفته

قابلیت اجرا در هر نوع سیستم عامل

ی توسعه پذی� با قابلیت سفارشی سا�



گی های نرم افزار  پ��س ویژ

هوشمندسازان بیتا ۰۵

ابزارهای تولید نرم افزار

Java ان برنامه نویسی ایمن و قدرتمند��

  NodeJS ی با ��ان برنامه نویسی طراحی رابط کا���

 React Native ی ی فناو� به کارگی�

 Mongo DB ی از دیتاب�س بهره گی�

ویژگی های امنیتی

SSL وتکل امن استفاده از پ�

امکان مدی��ت کلیه نشست ها

ثبت کلیه فعالیت های کا��ران در سامانه

امکان مدی��ت و ایجاد محدودیت کا��ران از ط��ق  IP آدرس

ود به سیستم به صورت دو مرحله از ط��ق  ارسال پ�امک امکان و�

ی  CAPTCHA برای شناسایی انسان از ماشین ی فناو�  به کارگی�

ی کلیه اطالعات ارسالی و د��افتی ب�ن نرم افزا� و سخت افزار ها رمزنگا�

  

ی نرم افزار معما�

ی پنج الیه  دارای معما�

SOA  ویس گرا ساختار کامال س�

MVC مبت�ی بر ساختار

  

SOA

MVC



ل تردد کارکنان سازمان ها به صورت پ�اده یا ل تردد پرسنل بخشــــــی از سامانه جامع پ��س می باشد که برای کن�� نرم افزار کن��

وه ها ی ها بر اسـاس فاکتورهای زمانی، گذرگاه ها،  گ� و و انواع شـناسـاگرهای بایومت��ک و غی� بایومت��ک و انواع گزارش گی� خود�

ی  ی و سخت افزا� وزت��ن و ایمن ت��ن ابزارهای نرم افزا� ی به � و افراد ا� ویژگی های مهم و کا��ردی این سامانه می باشد. با به کارگی�

 

ی از تردد افراد بر  وان ، امکان گزارش گی� ی تحت وب بسیار ساده و � گی های این سامانه می توان به رابط کا��� از مهم ت��ن ویژ

وه، زمان، گذرگاه و نوع تردد، مانیتو��نگ لحظه ای تردد و سطح دسترسی به نرم افزار نام برد. اساس فاکتورهای گ�

و � و و خود� ل انواع درب های نف� کن��

ل تردد ل انواع گیت کن�� امکان ارتباط با سیستم مدی��ت ساختمانکن��

امکان ارتباط با انواع شناساگرها

BMS

Web service ReactWeb Https Java Windows Linux

هوشمندسازان بیتا ۰۶

و تحلیل نیازهای امنیتی سازمان ها طراحی و تولید گردیده است.

نرم افزا� پ��س یک ابزار مدی��تی است که به مدیران بخش های امنیتی و حراستی و کارگ��نی این امکان را می دهد تا به سادگی 

ی نمایند. ل تردد را در سازمان پ�اده سا� سه اصل مهم کن��

TCP/IP

سامانه مدی��ت تردد پرسنل



مدی��ت کارمندان و پرسنل

وه بندی کارمندان به صورت نامحدود امکان گ�

تع��ف کارمندان نامحدود

ی افراد و اثرانگشت سلب دسترسی فو�

تع��ف کارت تشخیص چهره

و با پالک خوان تع��ف خود�

Rfid مدی��ت انواع کارت های

امکان دسته بندی و زمان بندی کارت ها

و ایجاد کارت اشخاص و خود�

وهی کارت ها و پرسنل ی اطالعات گ� بارگزا�

مدی��ت کارمندان و پرسنلمدی��ت کارمندان و پرسنل

مدی��ت کارمندان

نمایش وضعیت سخت افزارها

نمایش تعداد مهمان ها و پرسنل

نالین ترددها نمایش آ

نمایش وضعیت گیت ها و درب ها

داشبورد مدی��تی

ی دارای ۷ سطح کا���

امکان تع��ف نقش های سفارشی

ی کا��ران قابلیت سلب دسترسی فو�

ارثبندی نقش های سفارشی از نقش اصلی

مدی��ت کا��ران

ویدادهای تقویمی قابلیت تع��ف �

قابلیت تع��ف زمان بندی به صورت نامحدود

قابلیت ایجاد زمان بندی برای سال های متوالی

وزانه هفتگی و ماهیانه امکان مدی��ت زمان بندی �

قابلیت تع��ف سه شیفت د� یک زمان بندی

زمان بندی ها

HSB امکان تع��ف انواع کن�رلرهای

IP Camera قابلیت تع��ف انواع دو��ین های

Suprema-Virdi-KJ-ZK قابلیت تع��ف انواع دستگاه های

QR Code و RFID  قابلیت تع��ف انواع کارتخوان های

امکان اختصاص زمان بندی به گذرگاه ها

پ�کره بندی و مدی��ت سخت افزارها

ویدادها امکان تع��ف انواع �

ی امکان تع��ف سنا��وهای اضطرا�

امکان تع��ف انواع حسگرها

امکان تع��ف عملکرد با� یا بسته گذرگاه ها در شرایط ویژه

امکان ارسال وضعیت ویژه با پ�امک

و ی تردد افراد و خود� امکان گزارشی سا�

ی بر اساس فاکتورهای متعدد امکان گزارش گی�

ی از فعالیت کا��ران امکان  گزارش گی�

ی به صورت دوره ای امکان گزارش گی�

امکان استخراج گزارش در اکسل

ی امکان گزارش گی�

ویداد های ویژه ی و � شرایط اضطرا�

نمایش لحظه ای تردد افراد با تصویر

تع��ف نمایش گذرگاه ها برای کا��ران

نمایش گزارش ۲۴ساعته د� پنل

داشبورد حراستی
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ل تردد این امکان را به مدیران حفاظتی سازمان ها می دهد نرم افزا� پذیرش مهمان تحت وب و به صورت یکپارچه با سیســتم کن��

ل تردد مدی��ت نمایند و این امر موجب افزایش امنیت و نظم  فراگیر تا رفت و آمد افراد مراجعه کن�ده را در ساختار سیســـــــتم کن��

 

مهمان ها و یا مراجعین به دو صورت دعوت شده و یا س� زده به سازمان ها مراجعه می کن�د که در این نرم افزا� برای هر دو نوع

 تردد راهکارهایی پ�ش ب�نی گردیده است. 

در سازمان ها و تک��م ا��اب رجوع و مهمان خواهد شد. 

ویژگی ها

وه بندی مراجعین امکان گ�

امکان ثبت مجا� برای مراجعین            

امکان ارتباط با سامانه ثبت احوال 

ی تحت وب و کا��� پسند            رابط کا���

امکان گرفتن تصویر مراجعه کن�ده  

دارای پنل ویژه مانیتو��نگ حراست

ل تردد سازمانی         سامانه یکپارچه با کن��

دارای فرایند تای�د دو مرحله ای مراجعین                       

نی             امکان گرفتن مجوز تردد فرد به صورت آ

          

هوشمندسازان بیتا ۰۸

سامانه مدی��ت مهمان و ا��اب رجوع

امکان ارتباط با نرم افزارهای سازمانی     

امکان تع��ف گذرگاه های مجا� برای مراجعین      

دارای فرایند امضاء سیستمی توسط مالقات شونده           

امکان اطالع رسانی از ط��ق ارسال پ�امک به مراجعین                                                                                              

امکان ایجاد زمانبندی و گذرگاه انفرادی برای مراجعین

قابلیت تع��ف مهمان و ا��اب رجوع  به تعداد نامحدود 

ی لحظه ای وضعیت مراجعین توسط حراست امکان پ�گی�

وج افراد در مدت زمان مجاز  ود و خ� امکان تع��ف تعداد و�

وه ها   ی بر اساس فاکتور های مت�وع زمان، گذرگاه، گ� گزارشگی�

        

ویژگی ها



ل تردد مدی��ت ا��اب رجوع  فرایند کن��

تای�د سیستمی 

احراز هویت عبور از گیت

عبور از گیت

ود مراجعه کن�ده و�

وج مراجعه کن�ده خ� انجام مالقات

مراجعه ا��اب رجوع به ان�ظامات

ثبت اطالعات و احراز هویت فرد توسط ان�ظامات

ارسال به حراست یا واحد م��وطه

تای�د یا عدم تای�د توسط واحد م��وطه یا حراست

صدور کارت یا QR Code توسط ان�ظامات

عبور ا��اب رجوع از گیت 

انجام مالقات

تای�د سیستمی مراجعه کن�ده توسط می��ان

وج مراجعه کن�ده از گیت و تای�د ان�ظامات  خ�

 

ا��اب رجوع
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ل تردد مدی��ت مهمان فرایند کن��

تای�د سیستمی 

ثبت مهمان در سامانه عبور از گیت

وج مهمانعبور از گیت خ� انجام مالقات

ود مهمان و� احراز هویت 

ود اطالعات مهمان توسط می��ان و ارسال به حراست و�

مراجعه مهمان به ان�ظامات

تای�د توسط واحد م��وطه یا حراست

ارسال به حراست یا واحد م��وطه

صدور کارت یا QR Code توسط ان�ظامات

عبور مهمان از گیت 

انجام مالقات

تای�د سیستمی مهمان توسط می��ان

وج مهمان از گیت و تای�د ان�ظامات  خ�

 

مهمان
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ی های و  برای مدی��ت آمد و شـــــــــــــد در مجموعه های پارکینگ های عمومی و ســـــــــــــازمانها با کا��� ل تردد خود� پ��سنرم افزار کن��

وهبندی پارگینگ ها و کا��ران این امکان را برای مدیران فراهم می ســـازد تا به ســــادگی   متفاوت طراحی شـــده اســـت که توانایی گ�

ودی درب های پارکینگ ها و گذرگاههای  دسترسی های مجا� را برای مصــرف کن�دگان ا� پارکینگ ها را ایجاد نمایند. این سیســتم د� و�

داخلی مجموعه نصب می گردد و دسترسی های متفاوتی را برای هر کا��ر ایجاد می نماید.

ل تردد سازمانی  را نیز دارد و امکان  ل تردد پارکینگ توانایی یکپارچه شدن با سیســـــــــــــــــتم کن�� پ��سهمچنین نرم افزار کن��

و یا ران�ده و یا هر دو را به صورت ترکی�ی فراهم می نماید.تیم هوشمند سازان ب�تا  مدی��ت پارکینگ ها از ط��ق شناسایی خود�

و پ�شــنهاد می دهد که هم به صورت مجزا  وش را توسط نرم افزا� پارکینگ خود� و دو راهکا� و � وج خود� ود و خ� برای مدی��ت و�

ی می باشد.  و هم به صورت ترکی�ی طراحی شده و قابل پ�اده سا�

ویژگی ها

و     وها با استفاده از انواع کارت هوشمند، پالک خود� وج خود� ود و خ� مدی��ت ب� پارکینگ و و�

ی با استفاده از دو��ین های مدا� بسته     مدی��ت ب� پارکینگ و حفاظت تصوی�

ی توسط نرم افزار مدی��ت تعب�ه شده     و با استفاده از عکس بردا� قابلیت شناسایی خود�

امکان تع��ف کا��ران مختلف و تعی�ن سطوح دسترسی متفاوت برای آن ها    

وها با استفاده از نرم افزار مدی��ت پارکینگ     کاهش زمان توقف خود�

وجی های مختلف     ی با خ� امکان گزارش گی�

تع��ف انواع تعرفه ه��نه توقف پارکینگ های مختلف    

وج)     ود یا خ� ی ا� و� وز (جلوگی� قابلیت فیلتر کردن برخی از کارت ها در ساعات مشخصی از شبانه �

محاسبه خودکار ه��نه پارکینگ با توجه به تعرفه    

      

    

هوشمندسازان بیتا ۱۱

و سامانه مدی��ت تردد خود�



LPR ی پالکخوان شناسایی از ط��ق تکنولو�

وش ۱ �

و اولویت امنیتی باشد استفاده در سازمان ها و پارکینگ هایی که شناسایی خود�

LPR وش ابتدا یک دو��ین  از نرم افزا� پالک خوان پ�شــــــــنهاد می گردد. در این �

و وز و تابش شـــدید چراغ خود� که توانایی عملکرد در شــرایط خاص مان�د شـــب، �

و را تشــــــــــــخص داده و اطالعات را برای نرم افزار به لنز دو��ین را دارد، پالک خود�

OCR ارســـال می نماید. اطالعات پالک به متن تبدیل شـــده و به نرم افزار مدیریت

ارسال می شود. بر اساس تعا��ف موجود در سیســـتم که از قبل مدیر سیســــتم

تع��ف نموده، اطالعات پردازش شــــــده و جهت مراحل عملیاتی به ســــــخت افزار

ارسال می گردد.

RFID شناسایی از ط��ق تکنولوژی کارت های

وش ۲ �

وش رادیوهای بــرد بلند با فــرکانس UHF و بـــرد موثـــر ٥ الـــی ١٥ متـــ� را در این �

وج و تگ های UHF اکتیو و یا پســیو د� بدنه یا شیشـــه ود و خ� در گذرگاه های و�

و از این گذرگاه ها تگ ها شناسایی شده و نصــــب می گردند و با عبور خود� خود�

و اطالعات به نرم افزار ارســال می شــود. چنانچه اطالعات کارت شــناســایی شــده 

در سیستم موجود باشد براساس تعا��ف موجود ، سیگنال به سخت افزار ارسال

وی مانیتور نگهبان نمایش داده خواهد  شـــــده و همزمان اطالعات مورد نیا� ب� �

شد. 

وش ها هم به صورت مجزا و هم به صورت ترکی�ی وش برای شناسایی خودورها استفاده می کنیم که این � ما از دو �

 قابل استفاده می باشند.
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و وش های شناسایی خود� �



ل تردد می باشـد به همین دلیل امکان مدی��ت گذرگاه بر اسـاس  وش بلیط پ��س، یکپارچه با سامانه کن�� سامانه تحت وب ف�

ژ مبلغ در کارت مشترکین و  وش به صورت اعتبا� یعنی شا� زمانبندی های ایجاد شده را به راحتی تامین می کند. در این سامانه ف�

وش بلیط سامانه مدی��ت ف�

هوشمندسازان بیتا ۱۳

وش بلیط پ��س  کا��رد سامانه ف�

زش های کوهستانی پ�ست های اسکی و و�

مراکز خدمات درمانی و پزشکی

زشی مجتمع های تف��حی و و�

هتل ها اقامتگاه ها و غیره

زشی استادیوم ها و باشگاه های و�

سینماها و موزه ها

وزانه، هفتگی و ماهیانه قابل ایجاد و مدی��ت می باشد. وش بلیط هایی با مبلغ مشخص در دوره های زمانی � و ف�



زندان ی کارت های ف� امکان ایجاد کیف پول والدین و ارث ب�

ی مشترکین ژ مبلغ برای کا��� قابلیت شا�

کسر مبلغ بلیط در گذرگاه ها

ودن تصوی� و رنگ خاص برای ه� بلیط  قابلیت اف�

ی های ترددی بر اساس زمان ،گذرگاه ها و افراد قابلیت گزارش گی�

ی  مالی بر اساس بلیط، مبلغ و غیره قابلیت گزارش گی�

قابلیت ارتباط با انواع کارتخوان های بانکی

ی تحت وب، ساده، آسان و کا��� پسند رابط کا���

 امکان تع��ف بلیط های مت�وع توسط مدیر سیستم

وج افراد در مدت زمان مجاز ود و خ� امکان تع��ف تعداد و�

قابلیت اطالعات خ��داران بلیط بر اساس کد ملی یا شماره همراه

امکان ایجاد انواع بلیط با زمانبندی ،مبلغ و درصد تخفیف

امکان ایجاد بلیط های ترکی�ی از بلیط های ساخته شده

 rfid کد یا صدور کارتQR  قابلیت تولید

ل تردد سازمانی   سامانه یکپارچه با نرم افزار کن��

ی و مانیتو��نگ قابلیت گزارش گی�

امکان آرشیو بلیط های ایجاد شده

نی   امکان گرفتن مجوز های فرد به صورت آ

ی های مت�وع دارای پنل گزارش گی�

قابلیت چاپ و ویرایش بلیط 

امکان اطالع رسانی از ط��ق ارسال پ�امک   

قابلیت ایجاد تخفیف های دوره ای 

امکان ایجاد باشگاه مشت��ان 

ی نالین و حضو� وش بلیط آ  امکان ف�

 امکان گرفتن تصویر مراجعه کن�ده با وب کم

وهی امکان صدو� بلیط های گ�

قابلیت تع��ف کمپ�ن های مت�وع

قابلیت مدی��ت کارت های گمشده
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وش بلیط پ��س مزایا و ویژگی های سامانه ف�



ل تردد سخت افزار کن��

ی و نرم افزار جامع را عهده دارند ور مرک� ی و ارسال اطالعات به س� و� ل تردد تشــــخیص هویت افراد و جمع آ سخت افزارهای کن��

ل ها می باشند که هرکدام نسبت به نیا� و سطح امنیتی    این تجهیزات شامل کارتخوان های RFID ، تجهیزات بایومت��ک و کن��

وژه پ�شنهاد می گردد.  پ�

کن�رلر تحت شبکه

ل و مدی��ت پ��سسخت افزار CR-260  کن�رلر های تحت شبکه می باشند که در بســــــــــــــــــتر  TCP/IP توسط نرم افزار   کن��

ور مرکزی ارسـال می نماید و چنانچه ارتباط قطع گردد  نالین برای س� می گردد. این سخت افزار کلیه اطالعات د��افتی را به صورت آ

ور ارسال می گردد. قراری اولین ارتباط اطالعات به س� وی حافظه داخلی سیسـتم ذخیره و با بر ور ایرادی داشته باشد اطالعات ب� � و یا س�

ویژگی ها

TCP/IP امکان ارتباط از ط��ق شبکه 

MiFare و DESFIRE امکان اتصال به انواع کارتخوان های هوشمند 

 RS-485 و Wigand  وتکل  پشتی�انی از پ�

 پشتی�انی از حافظه  SD RAM تا ۳۲ گیگابایت

 Offline امکان ارسال اطالعات ترددبه صورت

ور  رسی مجوز افراد در حالت قطع ارتباط از س�  امکان ب�

ل تردد   ل تردد انواع درب ها و گیت های کن��  قابلیت نصب برای کن��

و� و تبادل اطالعات به صورت اتوماتیک   ارتباط س��ع با س�

ی اطالعات تردد به صورت Offline به تعداد  بی نهایت تردد  امکان نگهدا�

HSB Access ویی و مهمان ی از نرم افزاهای سازمانی، خود� دستو� پذی�

CRD-450

CRD-250

CRG-250

CRS-200
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