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802.11g WiFi ağlar üzerinden kablosuz çalışma

Platform bağımsız web browser üzerinden sistem 
yönetimi

Platform bağımsız web browser üzerinden performans raporları

Bakım gerektirmeyen endüstriyel termal yazıcı

Ömür boyu garantili sıra alma düğmeleri

Tüm dilleri ve alfabaleri destekler, tüm Dünya ile uyumlu çalışır

Günlük 3.000 işlem kapasitesi

Ömür boyu 
Ömür boyu garanti ile sunulan bilet alma düğmelerine sahiptir. Ek bir 
bilgisayara ihtiyaç duymadan, 4 çekirdekli işlemci ve katı disk teknolojisiyle 
desteklenerek, tüm zorluklara ömür boyu göğüs gerecek biçimde tasarlanmıştır

Endüstriyel yazıcı

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

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

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

Web Tabanlı Yönetim
Web tabanlı yönetim sayesinde, kuyruk yönetimi, sıra 
yönetimi, reklam yönetimi, operatör yönetimini 
kolaylıkla bilgisayar veya cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Performans Raporu
Geliştirilen web tabanlı personel performans yönetimi ile kurumunuzun 
verimliliğine katkıda bulunabilir, işçilik maliyetlerinizi tekrar değerlendirebilirsiniz

Teknik Özellikler

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 9000
Bilet alım tipi: Düğme
Kuyruk yönetim kapasitesi: 5
Kullanıcı kapasitesi: Sınırsız
Gişe yönetim kapasitesi: 50
Bilet rulosu kapasitesi: 1000bilet (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: Hayır
 Müşteri kartı yönetimi: Hayır
 Çalışma saatleri limitleme yönetimi: Hayır
 Kuyruk bilet sayısı limitleme yöntimi: Hayır
 Ekran reklam ve bilgilendirme gösterimi yönetimi: Hayır
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Donanım Özellikleri
İşlemci: ARM® 1500Mhz Quad Core 
Anakart: Broadcom® BCM2711
Ram: 2GB DDR4 2200Mhz
Disk: 64GB Samsung® Evo
Ekran: 16 Character, 2 line LCD
Düğme: Eaton® Möller
Yazıcı: Termal Endüstriyel 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 40W
Ağırlık: 3.3kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 24x34x20
Garanti: 2 Yıl

Ağ: 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi

Bilgisayardan tamamen bağımsız, teknolojik mimarisiyle tüm temel sıramatik 
sistemi ihtiyaçlarınızı karşılayan, dahili WiFi ile kablosuz ağınıza bağlanan ve 
profesyonel WiFi ürünleriyle tamamen 802.11g WiFi ağınız üzerinde kablosuz 
çalışabilen ekonomik mobil sıramatik sistemidir. Sıra yönetimi işlemleri için 
ihtiyaç duyulacak donanımın tamamı (WiFi, termal yazıcı, ana güç dağıtıcısı, 
interface, dönüştürücüler…gibi) içerisine entegre edilmiştir. Sistem başka 
hiçbir ek bilgisayar veya cihaza ihtiyaç duyulmadan sisteminizi WiFi 
kablosuz olarak yönetir.

 

Özel geliştirilmiş Linux tabanlı işletim sistemi (Q-smart 
tarafından geliştirilmiş)

Düğmeli Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

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


