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Les millors solucions per a professionals

Ordenadores industriales de logística para carretillas

Las mejores soluciones para profesionales

INTER MOBILITAT és una solució comercial per als venedors que permet tenir una o�cina mòbil al seu abast. 
Dóna la comoditat i la gestió ràpida de transferència i actualització de dades amb l’ERP de la seva empresa, i 
d’aquesta manera augmentar la productivitat i millorar l’atenció de qualitat al client.   És una  opció 
rendible a curt termini i pràctic perquè el seu treball sigui més còmode, àgil i dinàmic. Treballi des de l’exterior 
de la seva o�cina comunicant l’aplicació amb la gestió central.

     El model a seguir : 

 Pes lleuger i tamany compacte
 Dispositiu d’entrada fàcil
 Alta eficiència
 Llarga duració de les bateries
 Gran emmagatzemament d’informació
 Connexions Wi-fi, Bluetooh i 3G+
 Permet la comunicació directa amb la central  
 via internet per poder tenir totes les dades  
 actualitzades en tot moment

Solució de mobilitat

Les millors solucions per a professionals

SOFTWARE :    Vending  -   Auto-venda   -  Pre-venda   -  Inventari   -   CRM    - Aplicacions a mida
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La solució d’ INTER MOBILITAT és  complimenta  amb  un conjunt d’accessoris: 

Windows 7 / Windows XP
DDR2 1 GB RAM
Pantalla tàctil 5” SWGA TFT LCF, 1024 X 600 de resolució nativa,
16,7 M color, rotació i control de brillo amb zoom panoràmic
16 / 32  GB disc dur
Connectivitat WLAN (Wifi), Bluetooth, WAN (3G+)
GSM / GPRS / HSDPA 3G+
Ports : Auriculars, micròfon, VGA extern
Bateria Liti, 4 hores duració i 200h. en espera
Dimensions : 178 X 85 X 26,5 mm.  Pes: 438 g.

Lector làser bluetooh
Carregador de cotxe. Carregador i bateries
Mini mòdem/fax portàtil
Funda protectora rugoritzada
Minimouse de viatge
Cable VGA
Soport pel cotxe

Impressora tèrmica bluetooth
Carcassa protectora goma. Resistent a caigudes fins 1,2 m.
Velocitat impressió 80 mm./seg
Bateria Liti, 6 hores en operació i 14 h. en espera. 
Indicacor de carga bateria i estat de connexió
Lector targetes magnètiques
Obertura fàcil amb pulsador
Resolució 203 dpi.
Impressió de codis de barres.
Interface USB/bluetooh
Pes: 293 g.
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