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Nr karty: 48.1
Terminal mobilny z oprogramowaniem mobilnyparkingDEJW
to urządzenie przeznaczone do rozliczania pojazdów na zamkniętych
strefach płatnego parkowania. Oprogramowanie dedykowane do mobilnego
terminala DEJW zapewnia szereg funkcji koniecznych do sprawnego
prowadzenia parkingu.
Terminal mobilny DEJW
to terminal przenośny z drukarką termiczną o szerokości druku 2 cale.
Przy jego użyciu możliwe jest odczytywanie kodów kreskowych 1D lub 2D,
gromadzenie danych, bezpieczne realizowanie płatności kartą (zarówno
magnetyczną, jak i zbliżeniową) oraz drukowanie paragonów. Terminal spełnia
międzynarodowe standardy bezpieczeństwa EMV i posiada certyfikaty PCI
PED 2.0 i Common Criteria.
Terminal mobilny DEJW wyposażono w czytnik 1D, 2D, RFID i aparat 2 MPix.
Urządzenie zapewnia doskonałą komunikację bezprzewodową za pomocą
Bluetooth, GPRS i GPS. WLAN 802.11 b/g.
Ekran: 3,5 cala LCD LED
System Operacyjny: Windows Mobile 5.0/ Windows CE 5.0
Bateria 7,4 V, 2000mAh, Li-lon
Klawiatura: numeryczna, QWERTY,
Klasa szczelności: IP54,
Odporność na upadek: 1,2 m.
Pamięć RAM: 256MB
Slot na karty: SD
Szczegółowe funkcje:
-Definiowanie kont użytkowników:
nadawanie loginu, hasła oraz uprawnienia
-Definiowanie stawek – nadawanie nazwy stawki
oraz wysokości opłaty (w groszach) za czas
postoju (w minutach).
-Drukowanie biletu – wprowadzanie nagłówka
drukowanego na biletach, włączanie i wyłączenie
możliwości drukowania biletu wjazdowego
-Generowanie unikalnego identyfikatora biletu
-Rozpoznawanie daty wjazdu poprzez
zeskanowanie biletu na różnych terminalach
z oprogramowaniem mobilnyParkingDEJW.
-Możliwość wielokrotnego drukowania biletu
bez potrzeby generowania nowego numeru.
-Skanowanie biletu wbudowanym skanerem
-Ręczne wprowadzenie numeru w przypadku
nieczytelnego kodu kreskowego.
-Rozpoznawanie daty wjazdu biletów które, były
drukowane na innym terminalu z
oprogramowaniem mobilnyParkingDEJW
-Rozpoznawanie daty wjazdu biletów które były
drukowane na bileterce wjazdowej P.P.U.H. DEJW
-Rozliczanie biletu według różnych stawek
-Obliczanie reszty wydawanej klientowi.
-Określanie przedziału czasowego statystyk
-Wyświetlanie zestawień według stawek
-Drukowanie wygenerowanych danych na
drukarce termicznej

Biuro Limanowa:
Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa

Infolinia: 801 547 537

Definiowanie
ustawień
- wprowadzanie
użytkowników
- definiowanie
stawek
- definiowanie treści
wydruku

Drukowanie biletu wjazdowego
- unikalny numer biletu
- umieszczanie dowolnej informacji na
bilecie

Terminal mobilny
Obsługa parkingu

Rozliczenie biletu

Statystyki

- skanowanie biletu
wbudowanym skanerem
- rozpoznawanie daty
wjazdu
- naliczanie kwoty według
różnych stawek
- obliczanie reszty

- generowanie
statystyk
- drukowanie
wygenerowanych
statystyk na
drukarce termicznej

tel: (018) 333 77 11
fax.: (018) 333 77 16

e-mail; biuro@dejw.pl
www.dejw.pl

