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Perakende sektörüne bu güne kadar kullanmış olduğu Mobil
teknoloji mantığında devrim yaratıp, iş süreçlerinizi değiştirecek,
maliyetleri azaltacak ve şirketinizin tüm tedarik aşamalarındaki
hızını arttıracak çözümlere dönüştürüyoruz.
Bu çözüm ile günümüzde oldukça önemli hale gelen bilginin
doğru zamanda, doğru biçimde saklanması ve ona ulaşılabilmesi
sağlanacaktır. Uygulamalar sadece veri girişini esas almayıp aynı
zamanda oluşan verilerin istenilen biçimde mobil ortamda analiz
edilmesini de sağlayacaktır.

MobilMen 50 ile kargacık burgacık
ekranlara son, 8.4” Ekranı ile El
Terminali anlayışını değiştiriyoruz.
Depo , mağaza ve sahada ; Online çalışan bir mobil yazılım ile bu
alanlarda çalışan personelinizin performansını %100 artırırsınız.
Tüm işler hızlı , pratik ve doğru olarak biter.
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MobilMen50 v 1.0
Hızlıdır
MobilMen 50 yi ile yapılan sevkiyat işlemi, kontrol ve evrak takibi
gerektirmediğinden sevkiyat işlemleri çok daha çabuk gerçekleşir.
Hatasızdır
MobilMen 50 yi ile yapılan sevkiyatlarda hata oranı kesinlikle
sıfırdır. İnsan hatasından kaynaklanan sorunlar tamamıyla yok
edilir.
Esnektir
MobilMen 50 yi her işe ve sektöre uyumludur, işin niteliğinin
gerektirdiği özelliklere derhal adapte olur. İşe göre
özelleşir/özelleştirilebilir.
Kolaydır
Okuma yazma bilen bir elemanın MobilMen 50 yi kullanmaya
başlamak için gerek duyacağı süre 5 dakikadır.
Ucuzdur
MobilMen 50 benzerlerine nazaran çok işlevli bir yazılımdır.
Depo ve mağazada artı PC yatırımı yapmayacağınız için
toplamda maliyetleri düşürürsünüz.
Sonuç
Zamandan, işgücünden ve paradan tasarruf edersiniz.
İstenildiği taktirde USB port lar aracılığı ile ek olarak El Tipi
barkod okuyucu ve diğer opsiyonel ürünleri kullanabilme.
Windows XP de çalışan uygulama ile daha kolay bir arayüz.

Teknik Özellikleri:

Model

MobiPOS 50

CPU

AMD Geode LX-800 (500MHz)

Core Logic

AMD Geode LX-800 + CS5536

System Memory

SO-DIMM, DDR400, 1GB

OS Support

W indows XP / XPe, W EPOS, W inCE, Linux

TFT LCD Size

8.4"

Brightness

220 nits

Resolution

800 x 600
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