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Yenilikçi görünümü ve teknolojisiyle tüm temel sıramatik sistemi 
ihtiyaçlarınızı karşılayan, standart VESA monitör aparatları ile duvara 
monte edilebilen, kurumsal imajınıza uyum sağlayacak 19" duvar tipi 
dokunmatik sıramatik sistemidir. Sıra yönetimi işlemleri için ihtiyaç 
duyulacak donanımın tamamı (termal yazıcı, ana güç dağıtıcı, interface, 
dönüştürücüler…gibi) içerisine entegre edilmiştir. Kalbinde 4 çekirdekli 
işlemcisi, aklında kararlı, sağlam ve güvenli Linux işletim sistemi ile, yeni 
nesil sıra yönetim sistemi.

Özel geliştirilmiş işletim sistemi (Q-smart tarafından geliştirilmiş)

4 x 1.2Ghz Quad Core işlemci

Standart VESA montaj aparatıyla duvara montaj

Web browser üzerinden performans ve çalışma raporlama

Web browser üzerinden sistem yönetimi, kuyruk ayarları, personel 
ayarları, bilet şablonu yönetimi...
Bakım gerektirmeyen, otomatik kesicili, endüstriyel tip termal yazıcı 
(50.000km basım, 1milyon kesim garantisi)

Entegre edilmiş WiFi ile kablosuz sıra sistemi

Günlük 4.000 işlem kapasitesi

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

Endüstriyel Termal Yazıcı

Endüstriyel termal yazıcıyla, ömür boyu tek damla 
mürekkebe ihtiyaç duymadan, endüstriyel bıçak ve 
mekanizma sayesinde kağıt sıkışmadan, bıçak 

Bilgisayarsız tasarım
Bilgisayar kullanmadan, bilgisayar kabiliyetleriyle donatılan sisteminizi, kullanılan 
katı disk teknolojisiyle, disk bozulması, çökmesi vb. gibi olası disk arızaları 
olmadan çalıştıracaksınız.

19" IR Dokunmatik Ekran
19inç IR dokunmatik ekran teknolojisiyle donatılan 
sisteminize, kalibrasyon gerektirmeden, hassasiyet 
kaybı olmadan, bozulmadan yıllarca kusursuz 
dokunacaksınız

Web Tabanlı Yönetim
Yenilenen web tabanlı sistem yönetimi arayüzünden, 
kullanıcılarınızın görev ve yetkilerini veya kuyrukları 
istediğiniz yerden, istediğiniz ortamdan 
düzenleyebilirsiniz.

Performans Raporu
Yeni nesil web tabanlı performans raporlama ile personellerinizin 
performanslarını ölçebilir, bunları grafiklerle destekleyebilir, tüm raporları EXCEL 
ve PDF formatlarında çıktı alabilirsiniz

Teknik Özellikler
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Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 9000
Bilet alım tipi: Dokunmatik
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: 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: Evet
 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
Ekran: Philips® 18.5 inç
Dokunmatik: Infra Red 4096x4096px
Yazıcı: Termal Endüstriyel 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 50W
Ağırlık: 8.8kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 31x9x63
Garanti: 2 Yıl

Ağ: 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi

19"Dokunmatik Duvar Tipi Bilet Makinesi

Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

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


