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19"Dokunmatik Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

Endüstriyel yazıcı

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

19" Dokunmatik Ekran
19inç SAW veya IR dokunmatik ekran teknolojisiyle, 
dikey veya yatay olarak kurgulanabilen sistem, 
kalibrasyon gerektirmeden, hassasiyet kaybı olmadan 
yıllarca kusursuz çalışır.

Canlı performans raporu
Canlı raporlama ile şubenizin genel durumunu ve servislerin durumlarını, 
servislerde hizmet almak için bekleyen kişileri, ortalama işlem ve bekleme 
sürelerini, hizmet vermekte olan personel sayısını canlı olarak 
izleyebilirsiniz.

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

Merkezi sistem yönetimi (tek merkezden tüm şubeler): Opsiyonel

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 15.000'den fazla
Bilet alım tipi: Dokunmatik ekran
Kuyruk yönetim kapasitesi: 99
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: Sınırsız
Raporların Grafiksel gösterimi: Evet
Raporların Excel çıktısı: Evet
Raporların PDF çıktısı: Evet
Merkezi raporlama (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: Opsitonel
 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: Intel® 3600Mhz Quad Core
Anakart: Asus® H310-MD
Ram: 4GB DDR4 2400Mhzz
HDD: 128GB SSD
Monitor: Philips® 19 inç, TN
Dokunmatik: 4096x4096px Infra Red
Yazıcı: Endüstriyel Termal 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 150W
Ağırlık: 51.6kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 46x45x140
Garanti: 2 yıl(Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: 10/100/1000 Ethernet

Ü
rü

nü
n 

w
eb

 s
ay

fa
sı

nı
 a

çm
ak

 
iç

in
 k

ar
e 

ko
du

 o
ku

tu
n

d2

Web tarayıcı üzerinden performans ve çalışma 
raporlama (IPhone, Ipad, Tablet veya Bilgisyar)

Web tarayıcı üzerinden sistem yönetimi (IPhone, Ipad, 
Tablet veya Bilgisyar)

19" Kızılötesi suya, darbeye ve çizilmeye karşı korumalı 
dikey dokunmatik ekran

Bakım gerektirmeyen, otomatik kesicili, endüstriyel tip 
termal yazıcı (50.000km basım, 1milyon kesim 
garantisi)

Gizli kaynak izi, gizlenmiş şase vidalar, susturuculu ayak, 
yazıcı ve bilgisayar birimi için özel ayrılmış bölümler

Günlük 15.000'den fazla işlem kapasitesi

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

Kalbinde güçlü Intel işlemcisi (2,8Ghz x 4), Aklında kararlı, sağlam 
ve güvenli Linux işletim sistemi ile yeni sıra yönetim sistemi. Günlük 
15.000 işlem kapasitesi, yatay veya dikey 
tasarlanmış dokunmatik ekranıyla 
kurumunuzun tüm sıra sistemi 
ihtiyaçlarını karşılayın


