
Smart Çağrı Terminali

Google PlayStore'dan yükleme ve otomatik güncelleme

Tüm Android Tablet ve Cep Telefonu modelleriyle uyumlu 
tasarım

Çağrı, paslama, erteleme, park fonksiyonları için özel düğme

Çağrılan bilet için işlem süresi gösterimi, 

Bekleyen bilet sayısı gösterimi, Tek dokunuşla tekrar çağrı

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

Kablosuz çalışma

3 Aşamalı, yüksek güvenlik
Sistem 128 bit AES şifreleme alt yapısı ile korunur. Ağ, servis 
haberleşmesi ve kullanıcı bağlantı bilgileri ile sisteme dışarıdan sızıntı 
ihtimali sıfıra indirilmiştir.

Bekleyen bilet sayısı gösterimi
Bilgilendirme ekranında kullanıcı için bekleyen kişi (bilet) sayısı 
gösterimi

Interaktif bilgilendirme, sürekli etkileşim
Dokunmatik ekrandan, günlük işlem ve verilen hizmetlerle ilgili 
bilgiler görüntüler. Sırada bekleyen olmadığında dinlemeye geçer, 
bilet alındığı anda siz dokunmadan otomatik olarak uyanır, uyarır.

İşlem süresi görüntüleme
Bilgilendirme ekranında yapılan işlemle ilgili olarak geçen süreyi 
görüntüler, kullanıcıyı performansıyla ilgili olarak bilgilendirir.
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Tablet ve Akıllı Cep Telefonu, Smart Sanal kablosuz bilet çağırma 
terminali aplikasyonu ve operatör terminali. Google play store'dan 
indirilebilir. Sıramatik sisteminizde, kullanıcıların belirlenen yetki ve 
kurallara uygun olarak, sıradaki bileti, işlem yapmak üzere çağırmasını 
sağlar. Tüm marka ve modeldeki, android tablet, cep telefonları ile 
uyumludur. Bekleyen bilet sayısı gösterimi, işlem süresi, paslama, 
erteleme gibi fonksiyonların tamamını kablosuz, mobil telefon veya 
tabletlerle ağ üzerinden gerçekleştirir.

Kablosuz çalışma, yüksek mobilite
Kablosuz ağ üzerinden sisteme bağlanarak çalışma. İster cepte 
kullanım, ister masaüstü. WiFi 802.11 haberleşme

Google Playstore desteği
Google Playstore'dan yüklenir, güncellenir. Uygulama ücretsizdir. 
Yapılan tüm güncellemelerden ömür boyu yararlanır.

Tüm android platformunu destekler
Adaptif tasarımıyla tüm Android tabanlı Tablet ve Akıllı Telefonlar 
ile uyumludur. Ekran boyutları ve karakteristiğine göre düğmeleri 
ve görselleri cihaza adapte eder, ergonomik kullanım sunar.

Sesli uyarı
Tuş dokunuşları, çağırma işlemi ve otomatik yönlendirme gibi 
işlemlerde özel sesli uyarılarla kullanıcı ile etkileşimde kalır.
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