
Q-smart E2 ile 22" dokunmatik ekrana, ultra yüksek performansa ulaşın. 
Günlük işlem kapasitesi 20.000 adete çıkarılmış güçlü donanımı ve 
kalbindeki istikrarlı Linux tabanlı özel işletim sistemiyle, sonsuza dek 
yavaşlamayan sıramatik sistemi ile tanışın.
Internetten radevu ve müşteri kartı yönetimiyle, müşteri ilişkilerinizi en 
üst seviyede yönetin. 

Dilediğiniz renk kombinasyonları ve ön panel uygulamaları ile 
kişiselleştirilebilen tasarım

Internetten randevu dağıtımı, yönetimi ve şube içi kontrolleri

Web browserlar üzerinden (IPhone, Ipad, Tablet veya Bilgisayar 
uyumlu) performans raporlama
Web browserlar üzerinden (IPhone, Ipad, Tablet veya Bilgisayar 
uyumlu) uzaktan sistem yönetimi
22 inç LED Monitör, 4096x4096 çözünürlük kızılötesi dokunmatik 
ekran
Bakım gerektirmeyen, otomatik kesicili, endüstriyel tip termal yazıcı 
(50.000km basım, 1milyon kesim garantisi)

Susturuculu ayak, gizlenmiş şase vidaları, kaynaksız tasarım.

Günlük 20.000'den fazla işlem kapasitesi

Renk seçenekleri
Dilediğiniz renk kombinasyonları ve ön 
panel uygulamaları ile sisteminizi 
kişiselleştirebilirsiniz.

Endüstriyel yazıcı

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

İnternetten Randevu
İnternetten randevu (hiç bir ek talep olmaksızın sadece internet bağlantısı ile) 
vermek için hazır. Sadece internete bağlayarak sıra sisteminize internetten 
randevu dağıtabilirsiniz.

22" Dokunmatik Ekran
22 inç, üstün kızılötesi dokunmatik ekran (4096px) 
teknolojisiyle donatılan sistem, kalibrasyon 
gerektirmeden, hassasiyet kaybı olmadan yıllarca 
kusursuz çalışır.

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
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Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 20000
Bilet alım tipi: Dokunmatik
Kuyruk yönetim kapasitesi: 99
Kullanıcı kapasitesi: Sınırsız
Gişe yönetim kapasitesi: 254
Bilet rulosu kapasitesi: 4500bilet (büyük model, her rulo için)
Bilet genişliği: 60-58mm

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
 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: Evet
 Müşteri kartı yönetimi: Opsiyonel
 Çalışma saatleri limitleme yönetimi: Evet
 Kuyruk bilet sayısı limitleme yöntimi: Evet
 Ekran reklam ve bilgilendirme gösterimi yönetimi: Evet

Donanım Özellikleri
İşlemci: Intel® 2200Mhz Quad Core
Anakart: Asus® H110-D
Ram: 4GB DDR4 2200Mhzz
Disk: 128GB Sandisk® SSD
Ekran: Philips® 22 inç, IPS
Dokunmatik: Infra Red 4096x4096px
Yazıcı: Termal Endüstriyel 60-58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 150W
Ağırlık: 51.6kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 46x45x150
Garanti: 2 Yıl

Ağ: 10/100/1000 Ethernet

22"Dokunmatik Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

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


