SOLUÇÕES DE RECOLHA DE DADOS

Terminal RFID portátil

O MiniSCAN é um terminal portátil para controle de
rondas ou controle de serviços.

A recarga é feita automaticamente com o
terminal ligado por USB.

A sua utilização é extremamente fácil. Para efetuar uma
leitura basta aproximar o terminal de um ponto de
controlo ou cartão RFID e premir o botão «Scan|OK»
para efetuar a leitura de imediato.

Permite o registo de incidências e quantidades
o que amplia o leque de aplicações a que se
destina, de entre as quais se destaca as já
referidas e o controle de serviços.
Com um design atraente, moderno e compacto,
com dimensões de 17,8cm x 4,1cm x 1,7cm
(tamanho aproximado ao de celular) e peso
bastante reduzido faz com que este terminal
tenha uma mobilidade impressionante.
Este terminal tem um interface USB, o que
permite uma integração simples e rápida com o
computador e uma vasta gama de software.

APLICAÇÕES
- Controlo de Rondas;
- Controlo de Vigia;
- Controlo de Equipas de Limpeza;
- Controlo de Equipas de Manutenção;
- Assistência Técnica;
- Gestão Imobiliária;
- Logística;
O seu leitor de proximidade RFID permite-lhe ler a uma
distância de 5cm, podendo armazenar até 4000
leituras, sendo que cada leitura é posteriormente
identificada no visor pelo nome do registo que está na
base de dados do próprio terminal.

REVENDEDOR AUTORIZADO

Está equipado com um display LCD de 128x64 com
iluminação que permite que os dados nele mostrados
possam ser vistos quer em plena luz solar e em
ambientes com ausência de luz.
A alimentação é feita através de uma bateria de lítio
(BL-5B). Esta bateria garante-lhe uma grande
autonomia de funcionamento.

CARACTERISTICAS
- Som polifónico
- Base de dados com nomes dos utilizadores
- Display Gráfico
- Upgrade de Firmware
- Validação de tempo mínimo entre marcações
- Rotinas de Auto-check
- Facilidade de transporte e utilização
- Robustez
- Disponível em OEM
- Display gráfico 128 x 64 com luz
- Leitor RFID integrado
- Comunicação por USB
- Design ergonómico e atrativo
- Bateria de lítio (BL-5B)

- 4 Teclas multifuncionais
- Desligar automático
- Base de dados interna para registos e
incidências
- Bateria dedicada para manutenção de
dados
- Dimensões reduzidas
- Robusto e ultra leve

