
Endüstriyel yazıcı

Kullanılan endüstriyel tip termal yazıcı ile bakım 
gerektirmeden, mürekkep bitti derdi olmadan yıllarca 
çıktı alabilirsiniz.

Web Tabanlı Yönetim
Web tabanlı yönetim özelliğiyle, kuyruk yönetimi, sıra 
yönetimi, reklam yönetimi, operatör yönetimini 
kolaylıkla bilgisayar, tablet veya cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirebilir.

Hizmet Performans Analizleri
Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık şube performans raporlarını web tabanlı 
sunarak, işletmenizin hizmet performansını analiz etmenize yardım eder.

Technical Specifications
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Bilgisayarsız tasarım
Bilgisayar kullanmadan, bilgisayar kabiliyetleriyle donatılan sistem, kullanılan katı 
disk teknolojisiyle, disk bozulması, çökmesi vb. gibi olası disk arızalarını ortadan 
kaldırmıştır.

Personel Performans Raporu
Geliştirilen web tabanlı personel performans yönetimi ile kurumunuzun 
verimliliğine katkıda bulunabilir, işçilik maliyetlerinizi tekrar 
değerlendirebilmenize yardım eder.

Özel işletim sistemi
Özel tasarlanmış işletim sistemi ile virüs bulaşması veya 
işletim sisteminin çökmesi gibi gelenekselleşmiş 
problemler onun için söz konusu değildir.

Dokunmatik Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

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

10.1 inç kapasitif dokunmatik ekranı, yüksek ışık gücüyle (400mcd) 
endüstriyel (-40C/+70C) IPS led monitörü, endüstriyel termal 

yazıcısı, Quad-Core 64bit işlemcisi, Mali 470 GPU ekran kartı, 
entegre 802.11g WiFi ve Gigabit ethernet bağlantı arayüzleriyle 

yeni kompakt sıramatik sistemi (Tablet değildir).
 

Tüm temel sıramatik sistemi ihtiyaçlarınızın yanı sıra, servis 
hizmet sayısı veya çalışma saatleri limitleme, web servis 

entegrasyonlarıyla kimlik, müşteri, vergi numarası 
sorgulama, online randevu dağıtma/yönetme, 

internete bağlanarak dış web sayfalarını 
görüntüleme gibi yeni nesil, üstün teknik 
ihtiyaçlarınızı da karşılar.
  
Sıra yönetimi işlemleri için ihtiyaç duyulacak 
donanımın tamamı (WiFi, termal yazıcı, ana güç 
dağıtıcısı, interface, dönüştürücüler…gibi) içerisine 
entegre edilmiştir. Başka hiçbir ek bilgisayar, 

internet bağlantısı veya cihaza ihtiyaç duymadan sisteminizi 
dilediğiniz konfigürasyonda yönetir.

10.1 inç IPS endüstriyel multi-touch monitör

10.1 inç endüstriyel IPS monitör ile yatay veya dikey 
bakış açılarında 179 dereceye kadar genişlikte kusursuz 
görüntü sağlamıştır.

Güçlü ve küçük tasarım
Yapılan yoğun arge çalışmaları sonucunda geliştirilen sistem, kompakt 
tasarımıyla her köşeye sığabilecek fiziksel büyüklüktedir. 
GxYxD: 18cm x 24cm x 26cm

Teknik Özellikler

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 9000
Bilet alım tipi: Dokunmatik
Kuyruk yönetim kapasitesi: 99
Kullanıcı kapasitesi: Sınırsız
Gişe yönetim kapasitesi: 50
Bilet rulosu kapasitesi: 4500bilet (her rulo için)
Bilet genişliği: 58mm

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: Hayır

Donanım Özellikleri
İşlemci: ARM® 1500Mhz Quad Core 
Anakart: Broadcom® BCM2711
Ram: 2GB DDR4 2200Mhz
Disk: 64GB Samsung® Evo SD
Ekran: 10.1 inç, Endüstriyel IPS 
Düğme: Uygulanmaz
Yazıcı: Termal Endüstriyel 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 40W
Ağırlık: 3kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 18 x 24 x 26
Garanti: 2 Yıl

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


