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به  اموالو ردگیری سامانه هوشمند مدیریت  افزارزافزارز و نرمجزییات ستص، به پیوست،  رترم مصتیترز ا  احتراما   

  لطفا با واح  ابهام  پرسش یا تمایل براز اطالع بیشترضتمیمه رت ه اس،د  ر رورت نامه مشتتریا،  نمونه رضتای، ستههمراه 

RFID  پذیر اس،د ر مکا، مشترز نیز امکا، ز آ مایشیارائه نسصهاین ررک، تماس حارل فرمایی د همچنین 

 

RFID
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هاز گر انی  قیق و سریع و آگاهی ا  آخرین وضعی، و مکا، اموال  ا  عم ه فعالی،و اموال جابجایی اموال بر نظارت و ر گیرز

  بر ما، فراین ز هاآ، نگه ارز ررایط و   تع ا اموال مکا،   ر گیرزبزرگ زهاستا ما، تمام د  راموال است، م یری، ستامانه

 .اس، هزینه پرخطا و پر

 ،نسب بر ارزرورت  ر  ق، و سرع، لحاظ به   این کاراس، گشته رایج اموال ر گیرز  ر بارک  ا  استفا ه یراخ هازستال  ر

ه بارک   ار  )ا  جمله ستتترع، و  ق، بیشتتتتر  ر ب امتیا ات مهمی نستتتب، RFIDولی   مزی، استتت،  اراز عینی قرائ، هبت

، بیشتر اموال  امکا، ر گیرز خروج غیرمجا  و سرق، اموال  استفا ه  ر ررایط محیطی گر انی  ستهول، و فارتله خوان اموال

 هاز بیشترز را به سوز خو  جذب کر ه اس،دخشن و ددد( و ررک،

 

 از  اراز  و جز  اساسی اس،:چنین سامانه

افزار آ، اس، که با جایگزین کر ،  ر واقع نقطه ارتلی تمایز ستامانه هورتمن  م یری، اموال  سص، افزار:سختت د1

 و درگر انی به افزایش  ق، انجام عملیات نیز منجر میرناسایی و آمارگیرز  ستی  عالوه بر افزایش سرع، اموال

افزار ویژه آ، نیز تهیه و نیب   ال م اس، نرمافزار ج ی  هورمن  به سامانه اموالپیرو افزو ه رت ، ستص، افزار:نرم د2

 هاز آ، فراهم رو دبر ارز ا  قابلی،افزار ج ی  و بهرهرو  تا امکا، ارتباط با سص،

 

ر ک ام ا  اموال بای  به آ، برچسب هورمن ز الیاق رو د این برچسب  قبل ا  الیاق  به رورت خالره براز ثب، و ر گیرز ه

هاز نگه ارز اموال نیز براز محل پس قابل رتناستایی اس،دگر   و  ین   ر ستامانه ثب، میمیززخوا، توستط ی  برچستب

 کن درا مشصص می هاز هورمن  خاری  ر نظر گرفته ر ه اس، که اموال نگه ارز ر ه  ر آ، مکا،برچسب

رتو  تا این کار را به سهول، و سرع، خوا،  ستتی  ا ه میبراز اموال گر انی  به امین اموال یا مستول مربوطه  ی  برچستب

گر انی را از اس، که امکانات مهمی ا  قبیل جستجو و اموالافزار فارسی ویژهخوا،  ستی مجهز به نرمانجام  ه د این برچستب

  ه دنمو ار  یر  رون  عملکر  کلی سیستم را نشا، می  ه دقرار می ر اختیار فر  

 

 

ثبت برچسب در سامانه

الصاق برچسب

گردانیردگیری، جستجو و اموال
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 تشریح اجزا. 3

به  هاز متع   مرتبط هستن  ور و پروژهافزاتجهیزات عرضه ر ه با کیفی، باال و تس، و تایی  ر ه  ر آ مایشگاه ررک، آسانرم

 رورت خالره عبارتن  ا :

 قابل الصاق به فلز های ستتبرچسب های کاغذیبرچسب

  

 ار ا، قیم، و  ر ان ا ه مناسب 

 )براز الیاق به اموال غیرفلزز )ا ارز 

 ساخ، آمریکا 

 کر ،  الیاق )بستن  پیچهاز مصتلف گزینه

 آویزا، کر ،  چسبان ،(

 هاز محیطی و کیفی، عالیمشصیه 

 ساخ، اروپا 

 

 

 خوان میزیبرچسب خوان دستیبرچسب

 
 

  متر 4بر خوان ، تا 

 سیمقابلی، اتیال به ربکه بی 

  قابلی، اتیالUSB به رایانه 

 ساخ، کره 

  قابلی، اتیال به رایانه ا  طریقUSB 

 ب و، نیا  به منبع تغذیه اضافی 

 ،ساخ، تایوا 

 

 

 رسانی خروجکنترل جابجایی اموال نیز وجو   ار  )تا عالوه بر اطالعهاز ر گیرز و ال م به ذکر است، که امکا، تجهیز به گی،

ها و فا هاز بع ز هاز باال  معموال براز مشتتتتریا،   ر اولوی،اموال  ا  خروج غیرمجا  نیز جلوگیرز رتتتو ( که به عل، هزینه

 گیر دپروژه قرار می
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 Microsoftافزار اموال با قابلی، اجراز تح، ربکه ایجا  ر ه مبتنی بر فناورز افزار مور  نیا  به رورت خالره ی  نرمنرم

.NET

ر قالب  RFIDرایانهDesktop د1

   تعریف محل استقرار  گزارش رورتبر ارز  انتقال  ارایی و ددداموال   ثب،خوا،  ستیمیزز یا برچسب

 براز رورتبر ارز  جستجو  رناسایی و ددد د2

 

   قابل عرضه اس،:افزاربسته به نیا  و ررایط مشترز   و نسصه متفاوت ا  نرم

I. هوشمند اموال( )سامانه مدیریت و ردگیری افزار کاملنرم 

افزار تهیه نمای   یا بصواه  ز اموال ن ارته بار  و بصواه  کل سامانه را ا  ررک، آسانرم ر رورتی که مشترز سامانه

  دانه جارز اموال را کنار بگذارسام

 

II. گیری هوشمند اموال(سامانه رد) افزار واسطنرم 

آورز  ا ه و نظارت بر اموال  ر رتورتی که مشترز بصواه  سامانه جارز اموال خو  را حف  کن  اما  یرساخ، جمع

هاز همکار و یا تعامل هاز پیشین با ررک،افزار بر اساس تعاملخو کار ستا    آنگاه ررک، آسانرم RFIDرا با کم  

هاز مربوط به اموال به افزار واسطی عرضه خواه  کر  تا  ا هبا رترک، تولی  کنن ه ستامانه اموال جارز مشترز  نرم

 جاز ورو   ستی و ثب، با روی،  به رورت خو کار  رج و ثب، رو د

 

 خوا،  ستی آور ه ر ه اس،:و برچسب Desktopافزار براز آرنایی بیشتر چن  تیویر ا  محیط نرم

 

 

 نیز موجود و قابل عرضه است. RFIDی بارکد و سامانه اموال با امکان همزمان استفاده اقتصادیی نسخه :نکته مهم
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 نامه مشتریاننمونه رضایت. 4

ز هورمن  م یری، و هاز اخیر مرتبط با سامانهنامهنمونه ا  رضای، سه ر ا امه و ررفا براز اطمینا، خاطر مشتریا، ج ی   

 افزار  ضمیمه ر ه اس،در گیرز اموال ررک، آسانرم

 

http://www.asaasoft.net/
http://www.asaasoft.net/


                                                                      

___________________________________________________________________________ 

 

    www.AsaaSoft.net                                                                                               RFID@AsaaSoft.net 
 

 

 

 
 

http://www.asaasoft.net/
http://www.asaasoft.net/


                                                                      

___________________________________________________________________________ 

 

    www.AsaaSoft.net                                                                                               RFID@AsaaSoft.net 
 

 

 
 
 

 
 

http://www.asaasoft.net/
http://www.asaasoft.net/


                                                                      

___________________________________________________________________________ 

 

    www.AsaaSoft.net                                                                                               RFID@AsaaSoft.net 
 

 

RFIDویژه

RFID

ز به گزینه RFIDز با کیفی،  ر  مینهمصتلف  اتتجهیزافزار را  ر تهیه رتترکاز معتبر تجارز ا  نقاط مصتلف جها،  آستتانرم

نیس، و ررک،  RFIDنیا هاز افزار با کیفی، به تنهایی راهگشاز ز سص،اما تهیهمناستبی براز مشتتریا، ب ل نمو ه است،د 

عرضه  RFIDافزار بومی کاربرپسن   ر کاربر هاز مصتلف از و نرمهایی اس، که راهکارهاز حرفهافزار ا  مع و  رترک،آستانرم

فناورز اطالعات  ر کشتتور  هاز مصتلف این رترک،  ر نها هاز مرتبط با همچنین م ارك و رتناستاییکن د کر ه است، و می

افزار ها و مجو هاز ررک، آسانرم ه د برخی رناساییاطمینا، خاطرز مضتاعف  ر رابطه با این رترک، به مشتریا، ه یه می

 به ررم  یر اس،:

 

  

  

  

 ازرایانه 
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GAO www.gaorfid.com 

 

 GAO  

 (RFID)  

 GAO Tek   

.

 

 STID

Contactless

www.stid.com

UPM Raflatac

inlayRFID

HFUHF

aflatac.comwww.upmr

AlienAlien
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