
Temassız sıramatik sistemi çözümü

Temassız sıra sistemi kullanın, sizi ve çevrenizdekileri Corona 
virüsden koruyun
Covid19 salgınıyla birlikte hepimiz temasdan kaçınmaya çalışıyoruz, ancak devam eden günlük 
yaşantımızda halen bir çok noktaya temas etmek zorunda kalıyoruz. Her temasın ardından 



endişeleniyor, kendimizi dezenfekte ediyor, ellerimizi yıkıyoruz ama yine de kendimizi güvende 
hissedemiyoruz.

Kendimizi güvende hissetmenin tek yolu sıfır temas. Geliştirdiğimiz Temassız Sıramatik 
Sistemiyle, vatandaşlar hizmet almak için ziyaret ettikleri kurum veya kuruluşlarda, sıfır temas ile 
sıra numarasına alarak, işlemlerini hiçbir şeye temas etmeden gerçekleştirebiliyorlar.

Nasıl Çalışır?

Q-smart sıramatik sisteminin tüm özelliklerine sahip olan Temassız Sıramatik Sistemi, ileri 
güvenlik önlemleri alınmış, güçlü Q-smart sunucuları üzerinde size özel açılan hesaplar üzerinde 
çalışır.



• Kurum girişine kuruma özel bilet alma ekranına ait kare kod yerleştirilir

•  Kare kod okutulduktan sonra sıra alma ekranı kullanıcının kişisel telefonunda açılır

•  Kullanıcı yaptırmak istediği işlemi menüden seçer

•  Sisteme kayıt yaptırmak için kullanıcıdan telefon numarası, TC kimlik numarası...vb gibi
şahsi bir bilginin bir kısmı istenir

•  Kullanının verdiği numara/bilgi sisteme kaydedilir

•  Kullanıcı numarasını ekranlar üzerinden takip eder, numarası çağrıldığında işlemlerini 
yaptırmak üzere kuruma girer.

Özelleştirilebilir tasarım, yerelleşme

Müşteri bilet arayüzünü dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Farklı dil seçenekleri ekleyebilir, her 
bir ekran için, arka planı, düğme görsellerini, hizmet adlarını, simgelerini, boyutlarını, 
yerleşimlerini, görünümlerini kurumsal ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz.

Arka planda resim veya renk seçeneklerinin yanı sıra video kullanabilir, ön planda kullanılan tüm 
yazı tiplerini, boyutlarını, renklerini değiştirebilirsiniz.

Farklı diller için Lisan ekranları tasarlayabilir, dil seçeneklerine göre sıra alan müşterilerinizi, bu 
dili konuşan personellerinize yönlendirebilirsiniz.



Ana Yönlendirme Ekranları

Herhangi bir marka Smart TV, Android TV Box, Apple TV, Amazon TV Stick veya bilgisayarı, 
kısacası internet tarayıcısı olan tüm ürünleri, sıramatik sistemi ana yönlendirme ekranına 
dönüştürebilirsiniz.

Geleneksel sıramatik sistemlerinde olduğu gibi bilet numarasını görüntüleyebilir, yada 
müşterilerinizin adını, soyadını, lakabını, araç plakasını veya vergi numarasını ekranlarda 
görüntüleyebilirsiniz.



Masa, Gişe, Oda Ekranları

İnternet tarayıcıya sahip olan, dilediğiniz donanımı (tablet, PC, Apple TV) sıramatik sistemi 
personel ekranına dönüştürür.

Standard bir iPad veya Anroid tablet ile müşteri temsilcinizin masasında, monitörünüzü 
bilgisayarınızın ikincil monitör çıkışına bağlayarak kapı üstü veya duvarda, Smart TV veya Apple 
TV ile televizyonlarınızda, kısacası dilediğiniz donanımı, istediğiniz noktada, sıramatik sistemi 
personel ekranı olarak kullanabilirsiniz.

Duyarlı tasarımı sayesinde, kullanılan donanımdan bağımsız olarak, cihazın çözünürlüğünü ve 
ekran pozisyonunu algılar, içeriğini otomatik olarak optimize eder, size hiçbir iş bırakmaz.



Canlı RSS servisleri, Hava durumu

Temassız sıramatik sistemi ana ekranı, dahili RSS ve hava durumu hizmetleri ile birlikte sunulur.

Canlı haberler: Özelleştirilebilen RSS servisleri ile dilediğiniz RSS sağlayıcısından, istediğiniz URL
adresini kopyalayın, sisteme yapıştırın ve kaydedin. Sistem otomatik olarak sağlayıcınıza erişir, 
kaynaklardan bir haber seçer ve anında görüntülemeye başlar.

Hava durumu, lisan ve lokasyon: Ana ekran, cloud sunucunuza bağlandığı anda lokasyon bilgisini 
elde eder. Elde edilen lokasyon bilgisi ile konuşulan dili, hava durumunu, lokasyon bilgisini üretir 
ve istediğiniz doğrultusunda ekranda yayınlar.



Kişiselleştirme

Gişe ekranını dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Çalışan personelin kimlik bilgileri, pozisyonu, 
gişe numarası metni ve büyüklüğü, bilet numarası metni ve büyüklüğü, yazı tipleri, renkleri, 
boyutları, biçimleri, arka plan görseli renk, resim veya video olarak seçilebilmektedir.

Geleneksel sıra sistemlerinde olduğu gibi çağrılan bilet numarasını görüntüleyebilmenin yanı sıra, 
çağrılan kişinin adı, soyadı, vergi numarası...gibi bilgiler kullanılarak da sıradaki kişier 
çağrılabilmektedir.

Sıradaki biletin çağrılması esnasında sesli uyarı melodisi kullanımı seçilebilir olup, kullanılacak 
melodi tamamen sizin istediğiniz bir ses dosyası olarak kullanılabilmektedir.



Çağrı Terminalleri

Temassız sıra sistemi, sıraya giren müşterilerinizi çağırmak için dahili Çağrı Terminali yazılımı ile 
birlikte sunulur.

Çağrı terminali, bulut sunucu üzerinde çalışır ve tüm web tarayıcılar ile uyumludur. Akıllı saat, 
akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızın web tarayıcısını açarak hesabınıza ait URL adresini 
girmeniz yeterlidir. Farklı cihaz ve ekranlar için duyarlı tasarlanan sistem, akıllı saatten, dizüstü 
bilgisayara kadar, bağlanan cihaza göre otomatik olarak adapte olur.

Çağrı terminali yazılımı, çağırma, transfer etme, erteleme, park ve tekrar çağırma fonksiyonlarını 
yerine getirir. Kullanıcı arayüzünde, çağrılan bilet numarasını, işlem için geçen süreyi ve hizmet 
almak için bekleyen müşteri sayısı bilgilerini görüntüler.
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Q-smart E2 ile 22" dokunmatik ekrana, ultra yüksek performansa ulaşın. 
Günlük işlem kapasitesi 20.000 adete çıkarılmış güçlü donanımı ve 
kalbindeki istikrarlı Linux tabanlı özel işletim sistemiyle, sonsuza dek 
yavaşlamayan sıramatik sistemi ile tanışın.
Internetten radevu ve müşteri kartı yönetimiyle, müşteri ilişkilerinizi en 
üst seviyede yönetin. 

Dilediğiniz renk kombinasyonları ve ön panel uygulamaları ile 
kişiselleştirilebilen tasarım

Internetten randevu dağıtımı, yönetimi ve şube içi kontrolleri

Web browserlar üzerinden (IPhone, Ipad, Tablet veya Bilgisayar 
uyumlu) performans raporlama
Web browserlar üzerinden (IPhone, Ipad, Tablet veya Bilgisayar 
uyumlu) uzaktan sistem yönetimi
22 inç LED Monitör, 4096x4096 çözünürlük kızılötesi dokunmatik 
ekran
Bakım gerektirmeyen, otomatik kesicili, endüstriyel tip termal yazıcı 
(50.000km basım, 1milyon kesim garantisi)

Susturuculu ayak, gizlenmiş şase vidaları, kaynaksız tasarım.

Günlük 20.000'den fazla işlem kapasitesi

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

Endüstriyel yazıcı

Kullanılan endüstriyel tip termal yazıcı ile bakım 
gerektirmeden, mürekkep bitti derdi olmadan yıllarca 
çıktı alabilirsiniz.

İnternetten Randevu
İnternetten randevu (hiç bir ek talep olmaksızın sadece internet bağlantısı ile) 
vermek için hazır. Sadece internete bağlayarak sıra sisteminize internetten 
randevu dağıtabilirsiniz.

22" Dokunmatik Ekran
22 inç, üstün kızılötesi dokunmatik ekran (4096px) 
teknolojisiyle donatılan sistem, kalibrasyon 
gerektirmeden, hassasiyet kaybı olmadan yıllarca 
kusursuz çalışır.

Web Tabanlı Yönetim
Web tabanlı yönetim sayesinde, kuyruk yönetimi, sıra 
yönetimi, reklam yönetimi, operatör yönetimini 
kolaylıkla bilgisayar veya cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Performans Raporu
Geliştirilen web tabanlı personel performans yönetimi ile kurumunuzun 
verimliliğine katkıda bulunabilir, işçilik maliyetlerinizi tekrar değerlendirebilirsiniz.

Teknik Özellikler
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Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 20000
Bilet alım tipi: Dokunmatik
Kuyruk yönetim kapasitesi: 99
Kullanıcı kapasitesi: Sınırsız
Gişe yönetim kapasitesi: 254
Bilet rulosu kapasitesi: 4500bilet (büyük model, her rulo için)
Bilet genişliği: 60-58mm

Raporlama desteği
Web tabanlı kuyruk performans raporu: Evet
Web tabanlı personel performans raporu: Evet
 Raporlama süresi: Sınırsız
 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: Opsiyonel
 Çalışma saatleri limitleme yönetimi: Evet
 Kuyruk bilet sayısı limitleme yöntimi: Evet
 Ekran reklam ve bilgilendirme gösterimi yönetimi: Evet

Donanım Özellikleri
İşlemci: Intel® 2200Mhz Quad Core
Anakart: Asus® H110-D
Ram: 4GB DDR4 2200Mhzz
Disk: 128GB Sandisk® SSD
Ekran: Philips® 22 inç, IPS
Dokunmatik: Infra Red 4096x4096px
Yazıcı: Termal Endüstriyel 60-58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 150W
Ağırlık: 51.6kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 46x45x150
Garanti: 2 Yıl

Ağ: 10/100/1000 Ethernet

22"Dokunmatik Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

info@qsmart.com.trwww.qsmart.com.tr
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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
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Yenilikçi görünümü ve teknolojisiyle tüm temel sıramatik sistemi ihtiyaçlarınızı 
karşılayan, dış görünüşü dilediğiniz gibi kişiselleştirilebilen, kurumsal imajınıza uyum 
sağlayacak 19" 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

Kurum imajına uygun olarak değiştirilebilen dış görünüm

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® BCM2811
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: 28.9kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 50x43x145
Garanti: 2 Yıl

Ağ: 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi

19"Dokunmatik Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

info@qsmart.com.trwww.qsmart.com.tr
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19"Dokunmatik Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

Endüstriyel yazıcı

Kullanılan endüstriyel tip termal yazıcı ile bakım 
gerektirmeden, mürekkep bitti derdi olmadan yıllarca 
çıktı alabilirsiniz.

19" Dokunmatik Ekran
19inç SAW veya IR dokunmatik ekran teknolojisiyle, 
dikey veya yatay olarak kurgulanabilen sistem, 
kalibrasyon gerektirmeden, hassasiyet kaybı olmadan 
yıllarca kusursuz çalışır.

Canlı performans raporu
Canlı raporlama ile şubenizin genel durumunu ve servislerin durumlarını, 
servislerde hizmet almak için bekleyen kişileri, ortalama işlem ve bekleme 
sürelerini, hizmet vermekte olan personel sayısını canlı olarak 
izleyebilirsiniz.

Web Tabanlı Yönetim
Web tabanlı yönetim sayesinde, kuyruk yönetimi, sıra 
yönetimi, reklam yönetimi, operatör yönetimini 
kolaylıkla bilgisayar veya cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Performans Raporu
Geliştirilen web tabanlı personel performans yönetimi ile kurumunuzun 
verimliliğine katkıda bulunabilir, işçilik maliyetlerinizi tekrar 
değerlendirebilirsiniz

Teknik Özellikler

Merkezi sistem yönetimi (tek merkezden tüm şubeler): Opsiyonel

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 15.000'den fazla
Bilet alım tipi: Dokunmatik ekran
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: Sınırsız
Raporların Grafiksel gösterimi: Evet
Raporların Excel çıktısı: Evet
Raporların PDF çıktısı: Evet
Merkezi raporlama (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: Opsitonel
 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: Intel® 3600Mhz Quad Core
Anakart: Asus® H310-MD
Ram: 4GB DDR4 2400Mhzz
HDD: 128GB SSD
Monitor: Philips® 19 inç, TN
Dokunmatik: 4096x4096px Infra Red
Yazıcı: Endüstriyel Termal 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 150W
Ağırlık: 51.6kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 46x45x140
Garanti: 2 yıl(Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: 10/100/1000 Ethernet
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Web tarayıcı üzerinden performans ve çalışma 
raporlama (IPhone, Ipad, Tablet veya Bilgisyar)

Web tarayıcı üzerinden sistem yönetimi (IPhone, Ipad, 
Tablet veya Bilgisyar)

19" Kızılötesi suya, darbeye ve çizilmeye karşı korumalı 
dikey dokunmatik ekran

Bakım gerektirmeyen, otomatik kesicili, endüstriyel tip 
termal yazıcı (50.000km basım, 1milyon kesim 
garantisi)

Gizli kaynak izi, gizlenmiş şase vidalar, susturuculu ayak, 
yazıcı ve bilgisayar birimi için özel ayrılmış bölümler

Günlük 15.000'den fazla işlem kapasitesi

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

Kalbinde güçlü Intel işlemcisi (2,8Ghz x 4), Aklında kararlı, sağlam 
ve güvenli Linux işletim sistemi ile yeni sıra yönetim sistemi. Günlük 
15.000 işlem kapasitesi, yatay veya dikey 
tasarlanmış dokunmatik ekranıyla 
kurumunuzun tüm sıra sistemi 
ihtiyaçlarını karşılayın
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802.11g WiFi ağlar üzerinden kablosuz çalışma

Platform bağımsız web browser üzerinden sistem 
yönetimi

Platform bağımsız web browser üzerinden performans raporları

Bakım gerektirmeyen endüstriyel termal yazıcı

Ömür boyu garantili sıra alma düğmeleri

Tüm dilleri ve alfabaleri destekler, tüm Dünya ile uyumlu çalışır

Günlük 3.000 işlem kapasitesi

Ömür boyu garanti ile sunulan bilet alma düğmelerine sahiptir. Ek bir 
bilgisayara ihtiyaç duymadan, 4 çekirdekli işlemci ve katı disk teknolojisiyle 
desteklenerek, tüm zorluklara ömür boyu göğüs gerecek biçimde tasarlanmıştır

Ömür boyu 
Ömür boyu garanti ile sunulan bilet alma düğmelerine sahiptir. Ek bir 
bilgisayara ihtiyaç duymadan, 4 çekirdekli işlemci ve katı disk teknolojisiyle 
desteklenerek, tüm zorluklara ömür boyu göğüs gerecek biçimde tasarlanmıştır

Endüstriyel yazıcı

Kullanılan endüstriyel tip termal yazıcı ile bakım 
gerektirmeden, mürekkep bitti derdi olmadan yıllarca 
çıktı alabilirsiniz.

Bilgisayarsız tasarım

Özel işletim sistemi
Özel tasarlanmış işletim sistemi ile virüs bulaşması veya 
işletim sisteminin çökmesi gibi gelenekselleşmiş 
problemler onun için söz konusu değil

Web Tabanlı Yönetim
Web tabanlı yönetim sayesinde, kuyruk yönetimi, sıra 
yönetimi, reklam yönetimi, operatör yönetimini 
kolaylıkla bilgisayar veya cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Performans Raporu
Geliştirilen web tabanlı personel performans yönetimi ile kurumunuzun 
verimliliğine katkıda bulunabilir, işçilik maliyetlerinizi tekrar değerlendirebilirsiniz

Teknik Özellikler

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 9000
Bilet alım tipi: Düğme
Kuyruk yönetim kapasitesi: 5
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: Hayır
 Müşteri kartı yönetimi: Hayır
 Çalışma saatleri limitleme yönetimi: Hayır
 Kuyruk bilet sayısı limitleme yöntimi: Hayır
 Ekran reklam ve bilgilendirme gösterimi yönetimi: Hayır
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WiFi

Donanım Özellikleri
İşlemci: ARM® 1500Mhz Quad Core 
Anakart: Broadcom® BCM2711
Ram: 2GB DDR4 2200Mhz
Disk: 64GB Samsung®  Evo
Ekran: 16 Character, 2 line LCD
Düğme: Eaton® Möller
Yazıcı: Termal Endüstriyel 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 40W
Ağırlık: 19kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 30x34x110
Garanti: 2 Yıl

Ağ: 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi

Bilgisayardan tamamen bağımsız, teknolojik mimarisiyle tüm temel sıramatik 
sistemi ihtiyaçlarınızı karşılayan, dahili WiFi ile kablosuz ağınıza bağlanan ve 
profesyonel WiFi ürünleriyle tamamen 802.11g WiFi ağınız üzerinde kablosuz 
çalışabilen ekonomik mobil sıramatik sistemidir. Sıra yönetimi işlemleri için 
ihtiyaç duyulacak donanımın tamamı (WiFi, termal yazıcı, ana güç dağıtıcısı, 
interface, dönüştürücüler…gibi) içerisine entegre edilmiştir. Sistem başka 
hiçbir ek bilgisayar veya cihaza ihtiyaç duyulmadan sisteminizi WiFi 
kablosuz olarak yönetir.

 

Özel geliştirilmiş Linux tabanlı işletim sistemi (Q-smart 
tarafından geliştirilmiş)

Düğmeli Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

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

Bilgisayar kullanmadan, bilgisayar kabiliyetleriyle donatılan sistem, kullanılan katı 
disk teknolojisiyle, disk bozulması, çökmesi vb. gibi olası disk arızalarını ortadan 
kaldırmıştır.

Bilgisayar kullanmadan, bilgisayar kabiliyetleriyle donatılan sistem, kullanılan katı 
disk teknolojisiyle, disk bozulması, çökmesi vb. gibi olası disk arızalarını ortadan 
kaldırmıştır.



b2
plus

 

802.11g WiFi ağlar üzerinden kablosuz çalışma

Platform bağımsız web browser üzerinden sistem 
yönetimi

Platform bağımsız web browser üzerinden performans raporları

Bakım gerektirmeyen endüstriyel termal yazıcı

Ömür boyu garantili sıra alma düğmeleri

Tüm dilleri ve alfabaleri destekler, tüm Dünya ile uyumlu çalışır

Günlük 3.000 işlem kapasitesi

Ömür boyu 
Ömür boyu garanti ile sunulan bilet alma düğmelerine sahiptir. Ek bir 
bilgisayara ihtiyaç duymadan, 4 çekirdekli işlemci ve katı disk teknolojisiyle 
desteklenerek, tüm zorluklara ömür boyu göğüs gerecek biçimde tasarlanmıştır

Endüstriyel yazıcı

Kullanılan endüstriyel tip termal yazıcı ile bakım 
gerektirmeden, mürekkep bitti derdi olmadan yıllarca 
çıktı alabilirsiniz.

Bilgisayarsız tasarım
Bilgisayar kullanmadan, bilgisayar kabiliyetleriyle donatılan sistem, kullanılan katı 
disk teknolojisiyle, disk bozulması, çökmesi vb. gibi olası disk arızalarını ortadan 
kaldırmıştır.

Özel işletim sistemi
Özel tasarlanmış işletim sistemi ile virüs bulaşması veya 
işletim sisteminin çökmesi gibi gelenekselleşmiş 
problemler onun için söz konusu değil

Web Tabanlı Yönetim
Web tabanlı yönetim sayesinde, kuyruk yönetimi, sıra 
yönetimi, reklam yönetimi, operatör yönetimini 
kolaylıkla bilgisayar veya cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Performans Raporu
Geliştirilen web tabanlı personel performans yönetimi ile kurumunuzun 
verimliliğine katkıda bulunabilir, işçilik maliyetlerinizi tekrar değerlendirebilirsiniz

Teknik Özellikler

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 9000
Bilet alım tipi: Düğme
Kuyruk yönetim kapasitesi: 5
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: Hayır
 Müşteri kartı yönetimi: Hayır
 Çalışma saatleri limitleme yönetimi: Hayır
 Kuyruk bilet sayısı limitleme yöntimi: Hayır
 Ekran reklam ve bilgilendirme gösterimi yönetimi: Hayır
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Donanım Özellikleri
İşlemci: ARM® 1500Mhz Quad Core 
Anakart: Broadcom® BCM2711
Ram: 2GB DDR4 2200Mhz
Disk: 64GB Samsung® Evo
Ekran: 16 Character, 2 line LCD
Düğme: Eaton® Möller
Yazıcı: Termal Endüstriyel 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 40W
Ağırlık: 3.3kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 24x34x20
Garanti: 2 Yıl

Ağ: 10/100 Ethernet, 802.11n WiFi

Bilgisayardan tamamen bağımsız, teknolojik mimarisiyle tüm temel sıramatik 
sistemi ihtiyaçlarınızı karşılayan, dahili WiFi ile kablosuz ağınıza bağlanan ve 
profesyonel WiFi ürünleriyle tamamen 802.11g WiFi ağınız üzerinde kablosuz 
çalışabilen ekonomik mobil sıramatik sistemidir. Sıra yönetimi işlemleri için 
ihtiyaç duyulacak donanımın tamamı (WiFi, termal yazıcı, ana güç dağıtıcısı, 
interface, dönüştürücüler…gibi) içerisine entegre edilmiştir. Sistem başka 
hiçbir ek bilgisayar veya cihaza ihtiyaç duyulmadan sisteminizi WiFi 
kablosuz olarak yönetir.

 

Özel geliştirilmiş Linux tabanlı işletim sistemi (Q-smart 
tarafından geliştirilmiş)

Düğmeli Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

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



Endüstriyel yazıcı

Kullanılan endüstriyel tip termal yazıcı ile bakım 
gerektirmeden, mürekkep bitti derdi olmadan yıllarca 
çıktı alabilirsiniz.

Web Tabanlı Yönetim
Web tabanlı yönetim özelliğiyle, kuyruk yönetimi, sıra 
yönetimi, reklam yönetimi, operatör yönetimini 
kolaylıkla bilgisayar, tablet veya cep telefonu üzerinden 
gerçekleştirebilir.

Hizmet Performans Analizleri
Saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık şube performans raporlarını web tabanlı 
sunarak, işletmenizin hizmet performansını analiz etmenize yardım eder.

Technical Specifications
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TOUCH

Bilgisayarsız tasarım
Bilgisayar kullanmadan, bilgisayar kabiliyetleriyle donatılan sistem, kullanılan katı 
disk teknolojisiyle, disk bozulması, çökmesi vb. gibi olası disk arızalarını ortadan 
kaldırmıştır.

Personel Performans Raporu
Geliştirilen web tabanlı personel performans yönetimi ile kurumunuzun 
verimliliğine katkıda bulunabilir, işçilik maliyetlerinizi tekrar 
değerlendirebilmenize yardım eder.

Özel işletim sistemi
Özel tasarlanmış işletim sistemi ile virüs bulaşması veya 
işletim sisteminin çökmesi gibi gelenekselleşmiş 
problemler onun için söz konusu değildir.

Dokunmatik Bilet Makinesi
Sıra Yönetim Sistemi Kontrol Birimi

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

10.1 inç kapasitif dokunmatik ekranı, yüksek ışık gücüyle (400mcd) 
endüstriyel (-40C/+70C) IPS led monitörü, endüstriyel termal 

yazıcısı, Quad-Core 64bit işlemcisi, Mali 470 GPU ekran kartı, 
entegre 802.11g WiFi ve Gigabit ethernet bağlantı arayüzleriyle 

yeni kompakt sıramatik sistemi (Tablet değildir).
 

Tüm temel sıramatik sistemi ihtiyaçlarınızın yanı sıra, servis 
hizmet sayısı veya çalışma saatleri limitleme, web servis 

entegrasyonlarıyla kimlik, müşteri, vergi numarası 
sorgulama, online randevu dağıtma/yönetme, 

internete bağlanarak dış web sayfalarını 
görüntüleme gibi yeni nesil, üstün teknik 
ihtiyaçlarınızı da karşılar.
  
Sıra yönetimi işlemleri için ihtiyaç duyulacak 
donanımın tamamı (WiFi, termal yazıcı, ana güç 
dağıtıcısı, interface, dönüştürücüler…gibi) içerisine 
entegre edilmiştir. Başka hiçbir ek bilgisayar, 

internet bağlantısı veya cihaza ihtiyaç duymadan sisteminizi 
dilediğiniz konfigürasyonda yönetir.

10.1 inç IPS endüstriyel multi-touch monitör

10.1 inç endüstriyel IPS monitör ile yatay veya dikey 
bakış açılarında 179 dereceye kadar genişlikte kusursuz 
görüntü sağlamıştır.

Güçlü ve küçük tasarım
Yapılan yoğun arge çalışmaları sonucunda geliştirilen sistem, kompakt 
tasarımıyla her köşeye sığabilecek fiziksel büyüklüktedir. 
GxYxD: 18cm x 24cm x 26cm

Teknik Özellikler

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 9000
Bilet alım tipi: Dokunmatik
Kuyruk yönetim kapasitesi: 99
Kullanıcı kapasitesi: Sınırsız
Gişe yönetim kapasitesi: 50
Bilet rulosu kapasitesi: 4500bilet (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: Opsiyonel
 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 SD
Ekran: 10.1 inç, Endüstriyel IPS 
Düğme: Uygulanmaz
Yazıcı: Termal Endüstriyel 58mm (Japan)

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 40W
Ağırlık: 3kg
Boyutlar [cm] (GxDxY): 18 x 24 x 26
Garanti: 2 Yıl

Ağ: Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n WiFi



T+T
  

Dahili 802.11g WiFi router/access point 
olarak çalışma

Özel tasarım tablet standı seçenekleri

Platform bağımsız web browser üzerinden 
sistem yönetimi

Platform bağımsız web browser üzerinden 
performans raporları
Tercihe göre yazıcılı veya yazıcısız çalışma 
seçenekleri
Zengin multimedya içerikli müşteri ekranı 
tasarımı
Dahili HDMI çıkışı ile müşteri yönlendirme 
ekranı kullanımı

Teknik Özellikler

Kapasite
Günlük işlem kapasitesi: 3000
Bilet alım tipi: Dokunmatik
Kuyruk yönetim kapasitesi: 99
Kullanıcı kapasitesi: Sınırsız
Gişe yönetim kapasitesi: 254
Bilet rulosu kapasitesi: Opsiyonel
Bilet genişliği: Opsiyonel

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: Opsiyonel
 Müşteri kartı yönetimi: Hayır
 Çalışma saatleri limitleme yönetimi: Evet
 Kuyruk bilet sayısı limitleme yöntimi: Evet
 Ekran reklam ve bilgilendirme gösterimi yönetimi: Evet
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Donanım Özellikleri
İşlemci: ARM® 1800Mhz Quad Core 
Anakart: Asus RK3288
Ram: 2GB DDR3
Disk: 64GB Samsung®  Evo
Ekran: 9.6inç Samsung Tablet
Düğme: -
Yazıcı: Opsiyonel

Çalışma voltajı: 220V AC
Güç tüketimi: 5W
Ağırlık: 260gr
Boyutlar [cm] (GxDxY): 11x3x11
Garanti: 2 Yıl

Ağ: Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n WiFi

Samsung 9.6 inç android tablet

T serisi + Tablet
Sıra Yönetim Sistemi

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

Samsung 9.6 inç android tablet, özel üretim tablet standları ve 
mini uygulama sunucusundan oluşan, isterseniz bilet yazıcısı 
isterseniz yazıcısız kullanılabilen, sıra sistemi yönetiminin yanı 
sıra performans ve online randevu yönetimi işlevlerini 
birlikte sunan Dünya'nın en ekonomik sıra sistemi 
çözümüdür. 
 
İhtiyaç duyulan donanım ve yazılımın tamamı sistem 
içerisine entegre edilmiştir. Dahili web ve veritabanı 
sunucusu ile başka hiçbir ek donanıma veya yazılıma 
ihtiyaç duymadan sisteminizi yönetir. Cihaz üzerindeki 4K 
HDMI çıkışına dilediğiniz TV'nizi bağlayarak, sıramatik 
sistemi ana yönlendirme ekranınınızı hemen 
kullanabilirsiniz.
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Ana Panel
Queue Management System CURWE

Ultra-Kırmızı power led teknolojisi.

48x10 pixel çözünürlük.

WiFi IEEE 802.11 haberleşme opsiyonu.

Kayan yazı bilgilendirme mesajı.

Windows True Type yazı tiplerini destekler, 
ekran görünümü kişiselleştirme. 

Masaüstü, duvar veya tavana montaj seçenekleri. 

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

WiFi IEEE 802.11 Kablosuz haberleşme

Tüm WiFi standart donanımları ile 
uyumlu olarak çalışır. Ofisinizde 
kullandığınız kablosuz modem, router 
veya access pointlerinize anında 
kusursuzca bağlanır ve çalışır. 

RS485

EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme

Entegre edilen EIA RS485 donanımı ve 
firmamız tarafından geliştirilmiş özel 
haberleşme protokolü ile 1200m 
uzaklığa kadar kusursuzca kablolu 
çalışabilir. 

POWER

LED

Power LED Teknolojisi, 2200mcd ışık gücü

Nokta matris SMD power led teknolojisi 
ile hiçbir ek maliyete katlanmadan 
dildiğiniz renk seçeneği ile 2200 mcd 
ışık gücüne kadar sipariş edebilirsiniz. 
Beyaz, kırmızı ve mavi standart 
renklerdir. 

İstenilen yerde, istenilen zaman,

Programlanabilme özelliği ile 
ekranlarınızın tanımlama numarasını 
değiştirerek, istediğiniz zaman, 
istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Duvar, 
masaüstü veya tavan montaj 
seçenekleriyle dilediğiniz yüzeye monte 
edebilirsiniz. 

IEEE 802.11 standart WiFi ağlarıyla tam uyumlu olan 
sıramatik sistemi ekranları kablosuz modem, router 
veya access point'lerinizle sorunsuzca çalışır. Sadece 1 
IP adresi ile 20 satıra kadar önceki çağrı 
görüntüleyebilen ana ekranlar, ister DHCP üzerinden 
dağıtılan otomatik IP, isterseniz statik IP 
seçenekleriyle çalışabilmektedir. Telsiz frekansında 
çalışan kablosuz ürünlerin aksine, uluslarası standart 
haline gelmiş WiFi teknolojisi kullanarak sadece 1 
bağlantı noktası üzerinden 300m mesafeye kadar 
kusursuz bir kablosuz çalışma deneyimi sunar. Tıpkı 
cep telefonu veya tablet bilgisayarınız gibi ofisinizin 
dilediğiniz noktasında, dilediğiniz zaman, kablo 
tesisatı ve tadilata gerek olmadan çalışır. Aluminyum 
yumuşak kenarlı tasarımı, dilediğiniz zaman satır 

eklenebilen esnek tasarımı, Kırmızı, Beyaz veya Mavi 
LED seçenekleriyle, sıramatik sistemlerinin yeni nesil 

LED ana yönlendirme ekranıdır.

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Çözünürlük: 48x10px
LED-Teknolojisi: Power Led Matrix Display
LED-Renkleri: Kırmızı, Beyaz, Mavi
Şase rengi: Eloxal aluminyum
Çağrı numarası satırı: 20
Ek satır: Evet (20 adet)

Video görüntüleme: N/A

Fonksiyonel özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat: Opsiyonel
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku: Evet

Image/Slide show görüntüleme: N/A
Bilet numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Önceki çağrı gösterimi: Evet
Sıradaki numara gösterimi: Evet
Melodi seçenekleri: Evet
Kurumsal melodi opsiyonu: Evet
Ses şiddeti kontrolü: Evet

API-Desteği
Bilet çağrısı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 20W (2satır)
Ağırlık: 1950g (2satır)
Boyutlar [mm] (WxDxH): 410x33x255 (2satır)
Garanti: 2 Yıl (Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: RS485 Full Duplex (WiFi Optional)

Bağlantı: RJ11 veya WiFi
Teknoloji: Power Matrix Led

Işık gücü (led): 500mcd (2200 Beyaz)
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Gişe Ekranı
Queue Management System CURWE

EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme

Tüm WiFi standart donanımları ile 
uyumlu olarak çalışır. Ofisinizde 
kullandığınız kablosuz modem, router 
veya access pointlerinize anında 
kusursuzca bağlanır ve çalışır. 

RS485

EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme

Ultra-Kırmızı power led teknolojisi.

40x10 pixel çözünürlük.

WiFi IEEE 802.11 haberleşme opsiyonu.

Kayan yazı bilgilendirme mesajı.

Windows True Type yazı tiplerini destekler, 
ekran görünümü kişiselleştirme. 

Masaüstü, duvar veya tavana montaj seçenekleri. 

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

IEEE 802.11 standart WiFi ağlarıyla tam 
uyumlu olan sıramatik sistemi ekranları 
kablosuz modem, router veya access 
point'lerinizle sorunsuzca çalışır. İster 
DHCP üzerinden dağıtılan otomatik IP, 
isterseniz statik IP seçenekleriyle 
çalışabilmektedir. Telsiz frekansında 

çalışan kablosuz ürünlerin aksine, 
uluslarası standart haline gelmiş WiFi 

teknolojisi kullanarak sadece 1 bağlantı 
noktası üzerinden 300m mesafeye kadar 

kusursuz bir kablosuz çalışma deneyimi 
sunar. Tıpkı cep telefonu veya tablet bilgisayarınız gibi 
ofisinizin dilediğiniz noktasında, dilediğiniz zaman, kablo 
tesisatı ve tadilata gerek olmadan çalışır. 

Entegre edilen EIA RS485 donanımı ve 
firmamız tarafından geliştirilmiş özel 
haberleşme protokolü ile 1200m 
uzaklığa kadar kusursuzca kablolu 
çalışabilir. 

POWER

LED

Power LED Teknolojisi, 2200mcd ışık gücü

Nokta matris SMD power led teknolojisi 
ile hiçbir ek maliyete katlanmadan 
dildiğiniz renk seçeneği ile 2200 mcd 
ışık gücüne kadar sipariş edebilirsiniz. 
Beyaz, kırmızı ve mavi standart 
renklerdir. 

İstenilen yerde, istenilen zaman,
Programlanabilme özelliği ile 
ekranlarınızın tanımlama numarasını 
değiştirerek, istediğiniz zaman, 
istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Duvar, 
masaüstü veya tavan montaj 
seçenekleriyle dilediğiniz yüzeye monte 
edebilirsiniz. 

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Çözünürlük: 40x10px
LED-Teknolojisi: Power Led Matrix Display
LED-Renkleri: Kırmızı, Beyaz, Mavi
Şase rengi: Eloxal aluminyum
Çağrı numarası satırı: 1
Ek satır: Hayır

Video görüntüleme: N/A

Fonksiyonel özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat: Opsiyonel
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku: Hayır

Image/Slide show görüntüleme: N/A
Bilet numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Önceki çağrı gösterimi: Hayır
Sıradaki numara gösterimi: Evet
Melodi seçenekleri: Evet
Kurumsal melodi opsiyonu: Evet
Ses şiddeti kontrolü: Evet

API-Desteği
Bilet çağrısı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 10W
Ağırlık: 790g
Boyutlar [mm] (GxDxY): 350x33x128
Garanti: 2 Yıl (Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: RS485 Full Duplex (WiFi Optional)

Bağlantı: RJ11 veya WiFi
Teknoloji: Power Matrix Led

Işık gücü (led): 500mcd (2200 Beyaz)

D
et

ay
la

r 
iç

in
 k

ar
e 

ko
du

 o
ku

tu
nu

z



Ana Panel
Queue Management System FLEX

Sınırsız ek satır 
desteği

Windows True Type 
yazı tiplerini 
destekler, ekran 
görünümü 
kişiselleştirme 

Masaüstü, duvar 
veya tavana montaj 
seçenekleri 

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

RS485

EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme

Entegre edilen EIA RS485 donanımı ve 
firmamız tarafından geliştirilmiş özel 
haberleşme protokolü ile 1200m 
uzaklığa kadar kusursuzca kablolu 
çalışabilir. 

POWER

LED

Power LED Teknolojisi, 2200mcd ışık gücü

Nokta matris SMD power led teknolojisi 
ile hiçbir ek maliyete katlanmadan 
dildiğiniz renk seçeneği ile 2200 mcd 
ışık gücüne kadar sipariş edebilirsiniz. 
Beyaz, kırmızı ve mavi standart 
renklerdir. 

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Çözünürlük: 48x10px
LED-Teknolojisi: Power Led Matrix Display
LED-Renkleri: Kırmızı, Beyaz, Mavi
Şase rengi: Siyah (Diğer renkler opsiyonel)
Çağrı numarası satırı: Opsiyonel
Ek satır: Evet (Sınırsız adet)

Video görüntüleme: N/A

Fonksiyonel özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat: Opsiyonel
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku: Evet

Image/Slide show görüntüleme: N/A
Bilet numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Önceki çağrı gösterimi: Evet
Sıradaki numara gösterimi: Evet
Melodi seçenekleri: Evet
Kurumsal melodi opsiyonu: Evet
Ses şiddeti kontrolü: Evet

API-Desteği
Bilet çağrısı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 16W (2satır)
Ağırlık: 2205gr (2satır)
Boyutlar [mm] (WxDxH): 388x28x261 (2satır)
Garanti: 2 Yıl (Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: RS485 Full Duplex (WiFi Optional)

Bağlantı: RJ11
Teknoloji: Power Matrix Led

Işık gücü (led): 500mcd (2200 Beyaz)
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Flex serisi ana yönlendirme 
panelleri ile hizmet alacak 
müşterilerinizi doğru personele 
istediğiniz renklerle yönlendirin, 
kayan yazı biçiminde bilgilendirme 
mesajları görüntüleyin, bekleme 
anında saat bilgisini görüntüleyin, 
dilediğiniz kadar önceki çağrı satırı 
ekleyin.

Kayan yazı bilgilendirme mesajı

48x10 pixel çözünürlük

75mm karakter yüksekliği

Değiştirilebilir yazı biçimleri ve stilleri (Tüm 
Windows fontları ile uyumlu)

Yüksek keskin çözünürlükle 100m okuma mesafesi



Gişe Ekranı
Queue Management System FLEX

RS485

EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme

Renk seçenekleri, Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi veya Beyaz yüksek verimli led teknolojisi

40x10 pixel çözünürlük.

Bekleme anında merkezi saat gösterimi (Opsiyonel)

Kayan yazı bilgilendirme mesajı.

Windows True Type yazı tiplerini destekler, 
ekran görünümü kişiselleştirme. 

Masaüstü, duvar veya tavana montaj seçenekleri. 

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

Flex serisi renk esnekliği sağlayan 
operatör panelleriyle sıra yönetimi 
sistemlerinizde, hizmet alacak 
müşterilerinizi çağrıyı yapan personele 
veya odaya yönlendirin. 
 
Tavan, Masa üzeri veya duvar askı 

aparatlarıyla, kurumunuzu estetik 
tasarımdan yararlandırın, istediğiniz renk 

seçeneğiyle kurumunuza tam uyum 
sağlayın.

Entegre edilen EIA RS485 donanımı ve 
firmamız tarafından geliştirilmiş özel 
haberleşme protokolü ile 1200m 
uzaklığa kadar kusursuzca kablolu 
çalışabilir. 

POWER

LED

Power LED Teknolojisi, 2200mcd ışık gücü

Nokta matris SMD power led teknolojisi 
ile hiçbir ek maliyete katlanmadan 
dildiğiniz renk seçeneği ile 2200 mcd 
ışık gücüne kadar sipariş edebilirsiniz. 
Beyaz, kırmızı ve mavi standart 
renklerdir. 

İstenilen yerde, istenilen zaman,
Programlanabilme özelliği ile 
ekranlarınızın tanımlama numarasını 
değiştirerek, istediğiniz zaman, 
istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Duvar, 
masaüstü veya tavan montaj 
seçenekleriyle dilediğiniz yüzeye monte 
edebilirsiniz. 

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Çözünürlük: 40x10px
LED-Teknolojisi: Power Led Matrix Display
LED-Renkleri: Kırmızı, Sarı, Yeşil, Mavi ve Beyaz
Şase rengi: Siyah
Çağrı numarası satırı: 1
Ek satır: Hayır

Video görüntüleme: N/A

Fonksiyonel özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat: Opsiyonel
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku: Hayır

Image/Slide show görüntüleme: N/A
Bilet numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Önceki çağrı gösterimi: Hayır
Sıradaki numara gösterimi: Evet
Melodi seçenekleri: Evet
Kurumsal melodi opsiyonu: Evet
Ses şiddeti kontrolü: Evet

API-Desteği
Bilet çağrısı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 10W
Ağırlık: 790g
Boyutlar [mm] (GxDxY): 350x33x128
Garanti: 2 Yıl (Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: RS485 Full Duplex

Bağlantı: RJ11
Teknoloji: Power Matrix Led

Işık gücü (led): 500mcd (2200 Beyaz)
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Kurumunuza sağlanacak API ile yazılım veya otomasyon 
uygulamalarınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Tüm windows fontları ile uyumlu çalışır, gişe 
numarası ve bilet numarası için farklı yazı tipi stilleri 
uygulayarak, çağrı yapılan numarayı veya gişeyi 
farklı görünümüyle vurgulayabilirsiniz.
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Matrix Ana Yönlendirme Ekranı

Sınırsız ek satır desteği

42x10 piksel çözünürlük

Kayan yazı bilgilendirme mesjaı 

75mm karakter yüksekliği

Ultra Kırmızı Matrix LED ekran teknolojisi, 
uzun yıllar kayıpsız çalışma

Düşük güç tüketimi
Kullanılan ultra kırmızı dot matrix led teknolojisiyle sadece 14W 
güç tüketerek çalışır, cüzdanınızı ve doğayı koruyabilirsiniz.

Kayan yazı gösterimi

Kayan yazı bilgilendirme mesajları ile çağrı yapılmadığı 
durumlarda, müşterilerinize kurumsal mesajlarınızı 
iletebilirsiniz.

Melodi seçenekleri
Kurumsal melodinizi yükleyebilir, ses şiddetini ayarlayabilir, 
istediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

Özel teknoloji, 1200m haberleşme
Geliştirilmiş üstün haberleşme teknolojisi sayesinde 1200 
metre uzaklıkta çalıştırabilirsiniz.

Windows true type font desteği
Tüm windows fontları ile uyumlu çalışır, gişe numarası ve bilet 
numarası için farklı yazı tipi stilleri uygulayarak, çağrı yapılan 
numarayı veya gişeyi farklı görünümüyle vurgulayabilirsiniz.

Hohe Sichtbarkeit
Die Höhe von 75mm, 180 Grad Betrachtungswinkel kann in Ihrer 
gewünschten Position in Ihrem Wartezimmer verwendet werden. In 
Anwendungen mit mehreren Hauptfenstern können Sie sie mithilfe 
des Pfeils für die Mautstelle anzeigen.

Teknik Özellikler

API Desteği
Çağrı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 10W (satır başına)
Ağırlık: 980g (satır başına)
Boyutlar [mm] (GxDxY): 335x25x128 (satır)
Garanti: 2  Yıl
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Ağ: RS485 Half Duplex / USB (Opsiyonel)

Yüksek görünürlük
75mm karakter yüksekliği, 180 derece görüş açısı bekleme 
salonunuzda dilediğiniz pozisyonda kullanabilirsiniz. Birden fazla ana 
panel olan uygulamalarda gişe yönünü ok kullanarak 
görüntüleyebilirsiniz.

API desteği
Kurumunuza sağlanacak API ile yazılım veya otomasyon 
uygulamalarınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Bağlantı: RJ11 
Teknoloji: LED Matrix

Matrix serisi ana yönlendirme panelleriyle sıra yönetimi sistemlerinizde, hizmet 
alacak müşterilerinizi çağrıyı yapan personele veya odaya yönlendirin. 

Kullanılan özel led teknolojisi ile 10 yıldan daha uzun süre ışık 
gücünde kayıp olamadan kullanabilirsiniz. Standart olarak 
sunulan 2, 3, 4 ve 5 satır seçeneğinin yanı sıra, 
dilediğiniz kadar ek satır ekleyebilirsiniz.  

True Type fontları ile kullanım

Genel Özellikler
Çözünürlük: 42x10 led
LED-Teknolojisi: Matrix 
LED-Renkleri: Kırmızı
Şase rengi: Siyah
Sıra satır sayısı: 1,2,3,4,5
Arttırılabilir ek satır: Evet

Fonksiyonel Özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat gösterimi: Hayır
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Hayır
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku gösterimi: Hayır
Video gösterimi: Hayır
Fotoğraf/Slayt show gösterimi: Hayır
Bilet numarası yerine özel metin gösterimi: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin gösterimi: Hayır
Geçmiş çağrı gösterimi: Hayır
Sonraki çağrı gösterimi: Evet
Melodi seçimi: Opsiyonel
Kurumsal melodi yükleme: Opsiyonel
Ses kontrolü: Evet

info@qsmart.com.trwww.qsmart.com.tr
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Matrix Gişe Ekranı

Ultra Kırmızı Matrix LED Teknolojisi

42x10 Piksel çözünürlük

Kayan yazı gösterimi

Tüm windows True Type fontları ile uyumlu 
kullanım, özel font seçimi

Masa, Tavan veya Duvar montaj seçenekleri

Düşük güç tüketimi
Kullanılan ultra kırmızı dot matrix led 
teknolojisiyle sadece 14W güç tüketerek 
çalışır, cüzdanınızı ve doğayı koruyabilirsiniz.

Kayan yazı gösterimi

Kayan yazı bilgilendirme mesajları ile çağrı yapılmadığı 
durumlarda, müşterilerinize kurumsal mesajlarınızı 
iletebilirsiniz.

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışma
Programlanabilme özelliğiyle, ekranı daha sonra başka bir 
bölümde kolaylıkla kullanabilirsiniz (Gişe numarası dilediğiniz gibi 
değiştirilebilir).

Özel teknoloji, 1200m haberleşme
Geliştirilmiş üstün haberleşme teknolojisi sayesinde 1200 
metre uzaklıkta çalıştırabilirsiniz.

Windows true type font desteği
Tüm windows fontları ile uyumlu çalışır, gişe numarası ve bilet 
numarası için farklı yazı tipi stilleri uygulayarak, çağrı yapılan 
numarayı veya gişeyi farklı görünümüyle vurgulayabilirsiniz.

Yüksek görünürlük
75mm karakter yüksekliği, 180 derece görüş açısı bekleme 
salonunuzda dilediğiniz pozisyonda kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

API Desteği
Çağrı: Evet
Kayan yazı: Evet

Donanım özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 10W
Ağırlık: 980g
Boyutlar [mm] (GxDxY): 335x25x122
Garanti: 2 Yıl
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Ağ: RS485 Half Duplex / USB (Opsiyonel)

Matrix serisi operatör panelleriyle sıra yönetimi sistemlerinizde, hizmet alacak 
müşterilerinizi çağrıyı yapan personele veya odaya yönlendirin. Tavan, Masa üzeri 
veya duvar askı aparatlarıyla, kurumunuzu estetik tasarımdan yararlandırın. 
Kullanılan özel led teknolojisi ile 10 yıldan daha uzun süre ışık gücünde kayıp 

olamadan kullanabilirsiniz. 

Montaj seçenekleri
Yumuşak kenarlı estetik tasarımının yanı sıra masa üstü, tavan veya 
duvar montaj aparatları ile kurumunuzun estetik ihtiyaçlarına uygun 
biçimlerde çalıştırabilirsiniz.

API desteği
Kurumunuza sağlanacak API ile yazılım veya otomasyon 
uygulamalarınıza kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Bağlantı: RJ11 
Teknoloji: LED Matrix

Genel Özellikler
Çözünürlük: 42x10 led
LED-Teknolojisi: Matrix 
LED-Renkleri: Kırmızı
Şase rengi: Siyah
Sıra satır sayısı: 1
Arttırılabilir ek satır: Hayır

Fonksiyonel Özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat gösterimi: Hayır
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Hayır
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku gösterimi: Hayır
Video gösterimi: Hayır
Fotoğraf/Slayt show gösterimi: Hayır
Bilet numarası yerine özel metin gösterimi: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin gösterimi: Hayır
Geçmiş çağrı gösterimi: Hayır
Sonraki çağrı gösterimi: Evet
Melodi seçimi: Opsiyonel
Kurumsal melodi yükleme: Opsiyonel
Ses kontrolü: Evet
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DIGITAL SIGNAGE INTERFACE

LCD TV 
HAUPTBILDSCHRIM

LCD TV Sıramatik Ana Ekranı

Sıra çağrısında dikkat çeken yarı saydam tam 
ekran uyarı

Kablosuz veya kablolu 
İster WiFi, isterseniz Gigabit Ethernet üzerinden lokal ağlarda, 
isterseniz 3G modem ile GSM ağlarında çalışabilirsiniz. Ana 
ekranınız ile sıramatik sisteminiz arasında ki uzaklık kavramını yok 
edebilirsiniz.
4K Ultra HD görüntü kalitesi
Güçlü 4 çekirdekli işlemcisi ve harici GPU ile 4K Ultra HD görüntü 
kalitesi sunar. Video ve diğer görselleriniz, 4K kalitesinde, tıpkı 
gerçek hayatta olduğu gibi görüntülenir.

RSS ile haberler, bilgiler, 
Dahili RSS servisleriyle, canlı hava durumu, spor, gündem, astroloji, 
kültür sanat, teknoloji, otomobil haberleri ve doviz kurlarını canlı 
olarak görüntüler. 

Teknik Özellikler
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Özel işletim sistemi
Özel tasarlanmış işletim sistemi, virüs bulaşması, sistem çökmesi 
gibi bilgisayarlardan alışık olduğunuz problemler geçersizdir. 
Görüntü işlemek üzerine tasarlanmıştır, bilgisayar değildir.

Popüler video ve resim 
MPEG, MPEG4, AVI, 3GP, JPEG, PNG, BMP gibi tüm popüler video 
codecleri ve resim formatları desteği, RTSP ile IPTV canlı yayın 
desteği.

Q-smart DSI ana yönlendirme ekranıyla, Monitör veya TV'lerinizi sıra çağrı ekranlarına 
dönüştürün. Sıramatik sistemine kablolu veya kablosuz ağ bağlantısıyla 

bağlanan ekranlar, LED ekranların yerine, reklam 
yayınlayan, TV yayını yapan, bilgilendirme ve 
duyurularınızı görüntüleyebilen, video ve 
fotoğraflarınızı yayınlayan, kurumsal TV'ye dönüşür. 
RSS haberleri ile canlı ve gündem haberlerini 
görüntüleyebilir, hava durumunu ve merkezi saat 
servisleri ile müşterilerinizin ekranlarınızı takip 
etmesini sağlayabilirsiniz.

MPEG, MPEG4, AVI, 3GP video codec desteği,BMP, 
GIF, JPEG, JPG, PNG fotoğraf gösterimi.

Wifi veya Gigabit ağ bağlantısı

Kare kod, kayan yazı, flash gelişme, RSS gibi seçenekler ile müşterilerinizle 
interaktif etkileşim. 

DIGITAL SIGNAGE INTERFACE

LCD TV 
Ana Ekran

8 satır desteği

8 eski çağrıya kadar numara gösterimi. 2, 3, 4 veya 8 satır 
kullanım.

Dikkat çekici tam ekran uyarı
Dikkat çekici, ana video üzerinde, yarı saydam, tam ekran 
aktif yapılan çağrı gösterimi.

Merkezi saat, servis veya ek bilgi gösterimi
RSS, bilgilendirme mesajları, flaş gelişmeler, duyurular gibi 
interaktif bilgileri, ekranların alt bölümünden, kayan yazı 
biçiminde gösterim. Merkezi saat gösterimi. 

Melodi seçenekleri
24 farklı seçenekten istediğiniz melodiyi kullanabilir, ses 
şiddetini ayarlayabilirsiniz.

Genel Özellikler
Çözünürlük: 4K Ultra HD
LED-Teknolojisi: Uygulanmaz
LED-Renkleri: Uygulanmaz
Şase rengi: Siyah
Sıra satır sayısı: 1,2,3,4 veya 8
Arttırılabilir ek satır: Hayır

Fonksiyonel Özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat gösterimi: Evet
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku gösterimi: Evet
Video gösterimi: Evet (RTSP ile canlı yayın)
Fotoğraf/Slayt show gösterimi: Evet
Bilet numarası yerine özel metin gösterimi: Evet
Gişe numarası yerine özel metin gösterimi: Evet
Geçmiş çağrı gösterimi: Evet
Sonraki çağrı gösterimi: Evet
Melodi seçimi: Evet
Kurumsal melodi yükleme: Hayır
Ses kontrolü: Evet

API-Desteği
Çağrı yapma: Evet
Kayan yazı: Hayır

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 5V DC
Güç tüketimi: 2.5W
Ağırlık: 266g
Boyutlar [mm] (GxDxY): 135x85x40
Garanti: 2 Yıl

Ağ: Ethernet / WiFi (Opsiyonel)

Bağlantı: RJ45 / WiFi
Teknoloji: Android OS 4.2.2
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DIGITAL SIGNAGE INTERFACE

LCD TV/MONITOR 
Betreiberbildschirm

LCD Gişe Çağrı Ekranı

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Çözünürlük: 4K Ultra HD
LED-Teknolojisi: Uygulanmaz
LED-Renkleri: Uygulanmaz
Şase rengi: Siyah
Sıra satır sayısı: 1,2,3,4 veya 8
Arttırılabilir ek satır: Hayır

Fonksiyonel Özellikler
Kayan yazı: Evet
Merkezi saat gösterimi: eve
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku gösterimi: Evet
Video gösterimi: Evet (RTSP ile canlı yayın)
Fotoğraf/Slayt show gösterimi: Evet
Bilet numarası yerine özel metin gösterimi: Evet
Gişe numarası yerine özel metin gösterimi: Evet
Geçmiş çağrı gösterimi: Evet
Sonraki çağrı gösterimi: Evet
Melodi seçimi: Evet
Kurumsal melodi yükleme: Hayır
Ses kontrolü: Evet

API-Desteği
Çağrı yapma: Evet
Kayan yazı: Hayır

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 5V DC
Güç tüketimi: 2.5W
Ağırlık: 266g
Boyutlar [mm] (GxDxY): 135x85x40
Garanti: 2 Yıl
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Ağ: Ethernet / WiFi (Opsiyonel)

Sıra çağrısında dikkat çeken yarı saydam tam ekran uyarı

Bağlantı: RJ45 / WiFi
Teknoloji: Android OS 4.2.2

MPEG, MPEG4, AVI, 3GP video codec desteği, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG 
fotoğraf gösterimi

DIGITAL SIGNAGE INTERFACE

LCD TV/MONITOR 
Gişe Ekranı

Dikkat çekici tam ekran uyarı
Dikkat çekici, ana video üzerinde, yarı saydam, tam ekran 
aktif yapılan çağrı gösterimi.

Merkezi saat, servis veya ek bilgi gösterimi
RSS, bilgilendirme mesajları, flaş gelişmeler, duyurular gibi 
interaktif bilgileri, ekranların alt bölümünden, kayan yazı 
biçiminde gösterim. Merkezi saat gösterimi. 

Melodi seçenekleri
24 farklı seçenekten istediğiniz melodiyi kullanabilir, ses 
şiddetini ayarlayabilirsiniz.

Q-smart DSI LCD gişe ekranıyla, Monitör veya TV'lerinizi sıra çağrı ekranlarına 
dönüştürün. Sıramatik sistemine kablolu veya kablosuz ağ bağlantısıyla 
bağlanan ekranlar, LED ekranların yerine, reklam yayınlayan, TV yayını yapan, 
bilgilendirme ve duyurularınızı görüntüleyebilen, video ve fotoğraflarınızı 
yayınlayan, kurumsal TV'ye dönüşür. 

Özellştirilebilir Gişe ve Bilet numarası metinleri, Sıra numarası yerine çağrı 
yapılan bilete ait özel bilgilerin gösterimi (İsim, telefon numarası...). 
WiFi veya Gigabit Ethernet bağlantısı, HDMI bağlantı ile 4K UHD kalitesinde 
ekran görüntüsü. 
Kare kod, kayan yazı, flash gelişme, RSS gibi seçenekler ile müşterilerinizle 
interaktif etkileşim. 

LCD-TV veya Monitör ile çalışma

Dilediğiniz monitör veya televizyon ile çalıştırabilirsiniz. 
İstediğiniz çözünürlükte, istediğiniz arayüz üzerinden 
kullanabilirsiniz.

Kablosuz veya kablolu haberleşme
İster WiFi, isterseniz Gigabit Ethernet üzerinden lokal ağlarda, 
isterseniz 3G modem ile GSM ağlarında çalışabilirsiniz. Ana 
ekranınız ile sıramatik sisteminiz arasında ki uzaklık kavramını 
yok edebilirsiniz.

4K Ultra HD görüntü kalitesi
Güçlü 4 çekirdekli işlemcisi ve harici GPU ile 4K Ultra HD 
görüntü kalitesi sunar. Video ve diğer görselleriniz, 4K 
kalitesinde, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi görüntülenir.

RSS ile haberler, bilgiler, hava durumu
Dahili RSS servisleriyle, canlı hava durumu, spor, gündem, 
astroloji, kültür sanat, teknoloji, otomobil haberleri ve doviz 
kurlarını canlı olarak görüntüler. 

Popüler video ve resim formatlarını destekler
MPEG, MPEG4, AVI, 3GP, JPEG, PNG, BMP gibi tüm popüler 
video codecleri ve resim formatları desteği, RTSP ile IPTV canlı 
yayın desteği.
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2x16 LCD Bilgilendirme Ekranı

5 tuşlu, çağırma, tekrar çağrı ve paslama 
işlevlerine tek tuşla erişim

Bekleyen bilet sayısı gösterimi

Service time information for serving ticket

Çağrılan bilet için işlem süresi gösterimi

Düşük güç tüketimi

Çift soketli tasarım, kaskat (seri) bağlantı 
mimarisi

Masaüstü kablolu bilet çağırma terminali. Sıramatik 
sisteminizde, kullanıcıların belirlenen yetki ve 
kurallara uygun olarak, sıradaki bileti işlem yapmak 
üzere çağırmasını sağlar. Bekleyen bilet gösterimi, 
işlem süresi, paslama, erteleme gibi fonksiyonları 
gerçekleştirir. Modüler tasarımıyla masaüstünüzde 
şık ve estetik bir görünüm sağlar.

Teknik Özellikler

Genel Özellikler
Düğme sayısı: 5
Düğme teknolojisi: Membran
Şase rengi: Siyah
Şase materyali: ABS plastik
Ekran: 2x16 Chr. LCD

Servis süresi gösterimi, saati: Evet

Fonksiyonel Özellikler
Sonraki çağrı: Evet
Çağırma için özel button: Evet
Bilet yönlendirme: Evet
Bilet yönlendirme için özel button: Evet
Değiştirilebilir gişe numarası: Evet
Bilgilendirme ekranı: Evet

Canlı bekleyen bilet bilgisi: Evet
Tekrar çağrı: Evet
Hızlı tekrar çağrı butonu: Evet
Önceki çağrı gösterimi: Hayır
Sıradaki çağrı gösterimi: Evet
Melodi seçeneği: Hayır
Sesli uyarı: Evet
Sesli uyarı volume denetimi: Evet

Donanım Özellikleri

Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 0.10W
Ağırlık: 270g
Boyutlar [mm] (WxDxH): 140x140x30
Garanti: 2 Yıl (Opsiyonel uzatılmış garanti)

Ağ: RS485 Full Duplex

Bağlantı: RJ11
Teknoloji: EIA485

RS485

EIA RS485, 1200m haberleşme mesafesi

Özel olarak geliştirilmiş entegre EIA 
RS485 teknolojisi ve haberleşme 
protokolüyle, 1200 metreye kadar 
kusursuzca haberleşir. 

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde...

Programlanabilme özelliği sayesinde 
işletimenizin istediğiniz bölümünde, 
istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.  
(Gişe/Oda numarası istediğiniz zaman 
tuş takımı yardımıyla değiştirebilirsiniz)

Çift soketli tasarım, kaskat bağlantı topolojisi

Terminal kaskat bağlantı topolojisini 
desteklemek için iki RJ11 soket ile 
tasarlanmıştır. Böylelikle paralel veya 
seri olarak bağlabilen terminaller, 
yeninden kablolamaya ihtiyaç 
duymadan kolaylıkla montajlanır. 

Masaüstü Bilet Çağrı TerminaliTERMINAL
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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.

SMART
TERMINAL

SMART
TERMINAL

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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Cloud Çağrı Terminali

Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet 
veya akıllı telefonlar üzerinde çalışır

Tüm işletim sistemleri ile uyumludur

Çağrı, tekrar çağrı ve paslama için özel 
düğmeler

Çağrılan bilet için işlem süresi gösterimi

Anzahl der ausstehenden Tickets anzeigen
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Adaptif layout ile ekran boyutuna uyumlu 
çalışma
Hiçbir uygulama yüklemeden, bulut üzerinden 
çalışma

İşletim sistemi ve platformdan bağımsız, hiçbir 
program veya uygulama yüklemeden çalışan, 
bulut tabanlı bilet çağırma terminali. Sıramatik 
sisteminizde, kullanıcıların belirlenen yetki ve 
kurallara uygun olarak, sıradaki bileti işlem 
yapmak üzere çağırmasını sağlar. Tüm 
bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı 
telefonların internet tarayıcıları ile sıramatik 
sisteminize entegre bulut üzerinden çalışır. 
Sıradaki bilet, bekleyen bilet sayısı gösterimi, 
işlem süresi, gibi fonksiyonların tamamını bulut 
üzerinden gerçekleştirir.

Windows İşletim Sistemi Desteği

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
işletim sistemine sahip tüm bilgisayar ve tabletlerle 
uyumludur.

Linux İşletim Sistemi Desteği

Tüm Linux dağıtımlarıyla uyumlu, Pardus, Fedora, 
Mint, RedHat... gibi popüler olan olmayan tüm 
dağıtımlar ile uyumludur.

macOS Desteği

Apple MacOS işletim 
sistemiyle uyumludur, tüm 
Mac'lerde çalışır.

Otomatik bilgilendirme
Müşteri geldiğinde kullanıcıyı görsel ve işitsel uyarılar ile uyarır, 
kullanıcının ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan, müşteriyi 
kullanıcıya yönlendirir.

İşlem süresi görüntüleme
Bilgilendirme ekranında yapılan işlemle ilgili olarak geçen süreyi 
görüntüler, kullanıcıyı performansıyla ilgili olarak bilgilendirir.

Adaptif ekran
Ekran boyutuna veya kullanıma göre otomatik olarak en uygun 
görüntüye geçer. Böylelikle küçültülmüş, dikey veya yatay tüm 
ekranlarda en iyi kullanıcı deneyimini sunar.

Interaktif bilgilendirme, sürekli etkileşim
Ekranda işlem ve verilen hizmetlerle ilgili bilgileri görüntüler. 
Sırada bekleyen olmadığında dinlemeye geçer, bilet alındığı anda 
siz dokunmadan otomatik olarak uyarır.

Kullanıcı şifresi ile çalışma
Sıramatik sisteminde tanımlanan kullanıcı adı ve şifresiyle bulut 
ile güvenli bağlantı sağlar. Kullanıcı adı ve şifresini giren 
personele ait ayarlar bulut üzerinden yüklenir, ek bir ayar 
yapmadan sistemi kişisel seçenekleriyle kullanmaya başlar.

Bekleyen bilet sayısı gösterimi
Bilgilendirme ekranında kullanıcı için bekleyen kişi (bilet) sayısını 
görüntüler. İşlem yapılacak müşteri sayısı interaktif olarak kullanıcıya 
bildirilir.

Bulut tabanlı, yükleme gerektirmez
Sıramatik sistemi ile entegre olarak sunulan bulut teknolojisi 
sayesinde, hiçbir program yüklemeye gerek kalmadan internet 
tarayıcılar üzerinden çalışır.

Tüm dillerde çalışma
Entegre bulut teknolojisi, tüm dillerde çalışmak üzere tasarlanmıştır. 
Arapça, Rusça, Almanca, İngilizce veya Türkçe dil seçenekleriyle 
tüm Dünya için uyumludur.

CLOUD
TERMINAL

CLOUD
TERMINAL
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