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Dahili 802.11g WiFi router/access point 
olarak çalışma

Özel tasarım tablet standı seçenekleri

Platform bağımsız web browser üzerinden 
sistem yönetimi

Platform bağımsız web browser üzerinden 
performans raporları
Tercihe göre yazıcılı veya yazıcısız çalışma 
seçenekleri
Zengin multimedya içerikli müşteri ekranı 
tasarımı
Dahili HDMI çıkışı ile müşteri yönlendirme 
ekranı kullanımı

Teknik Özellikler

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 3000
Bilet alım tipi: Dokunmatik
Kuyruk yönetim kapasitesi: 99
Kullanıcı kapasitesi: Sınırsız
Gişe yönetim kapasitesi: 254
Bilet rulosu kapasitesi: Opsiyonel
Bilet genişliği: Opsiyonel

Raporlama desteği
Web tabanlı kuyruk performans raporu: Evet
Web tabanlı personel performans raporu: Evet
 Raporlama süresi: 6 Ay
 Raporların Grafiksel gösterimi: Evet
 Raporların Excel çıktısı: Evet
 Raporların PDF çıktısı: Evet
 Merkezi raporlama (Tek merkezden tüm şubeler): Opsiyonel
 Merkezi sistem yönetimi (tek merkezden tüm şubeler): Opsiyonel

Yönetim Desteği
 Yabancı dil desteği ve yönetimi: Evet
 Web tabanlı canlı bilet şablonu yönetimi: Evet
 Web tabanlı kuyruk ayarları yönetimi: Evet
 Internetten randevu dağıtımı ve yönetimi: Opsiyonel
 Müşteri kartı yönetimi: Hayır
 Çalışma saatleri limitleme yönetimi: Evet
 Kuyruk bilet sayısı limitleme yöntimi: Evet
 Ekran reklam ve bilgilendirme gösterimi yönetimi: Evet
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Donanım Özellikleri
İşlemci: ARM® 1800Mhz Quad Core 
Anakart: Asus RK3288
Ram: 2GB DDR3
Disk: 64GB Samsung®  Evo
Ekran: 9.6inç Samsung Tablet
Düğme: -
Yazıcı: Opsiyonel

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 5W
Ağırlık: 260gr
Boyutlar [cm] (GxDxY): 11x3x11
Garanti: 2 Yıl

Ağ: Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n WiFi

Samsung 9.6 inç android tablet

T serisi + Tablet
Sıra Yönetim Sistemi

info@qsmart.com.trwww.qsmart.com.tr

Samsung 9.6 inç android tablet, özel üretim tablet standları ve 
mini uygulama sunucusundan oluşan, isterseniz bilet yazıcısı 
isterseniz yazıcısız kullanılabilen, sıra sistemi yönetiminin yanı 
sıra performans ve online randevu yönetimi işlevlerini 
birlikte sunan Dünya'nın en ekonomik sıra sistemi 
çözümüdür. 
 
İhtiyaç duyulan donanım ve yazılımın tamamı sistem 
içerisine entegre edilmiştir. Dahili web ve veritabanı 
sunucusu ile başka hiçbir ek donanıma veya yazılıma 
ihtiyaç duymadan sisteminizi yönetir. Cihaz üzerindeki 4K 
HDMI çıkışına dilediğiniz TV'nizi bağlayarak, sıramatik 
sistemi ana yönlendirme ekranınınızı hemen 
kullanabilirsiniz.
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