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Ha nem akar bonyolult rendszert, vagy 

csak néhány helyen szükséges a jegy-

kiadást vagy ellenőrzést biztosítania, eset-

leg időszakosan vagy hordozhatóan kell 

rendelkezésre álljon egy rendszer amit al-

kalmazna. 

A megoldás elkészült, használja! 
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Mobil, kisméretű, robusztus, nem irodai kör-

nyezetben is könnyen alkalmazható kézi ké-

szüléken futó, jegykiadó megoldás, amely 

elsősorban közlekedési vállalkozások számára 

biztosít jegykiadási megol-

dást, de hatékonyan alkal-

mazható bármely feladatra, 

ahol belépési, használati 

jogosultságok jegy kibocsá-

tásával, ellenőrzésével ke-

rülnek azonosításra és nem telepített jegyadó 

berendezést alkalmaznak. 

 

A Microsoft Windows CE vagy Mobile ope-

rációs rendszeren futó alkalmazás könnyen 

megtanulható, érintő-

képernyőre és billentyű-

zetre optimalizált alkal-

mazás, amely egyszerű 

és hatékony munkatárs-

ként viselkedik. 

 

Nyomtatás  

Nyomtató használat vezeték nélküli 

Bluetooth vagy vezetékes kapcsola-

ton keresztül (pl. Citizen CMP-10 

vagy DP350 hőnyomtató) Alkal-

mazható 60 vagy 80 mm papírszélességű hőpapír, akár 

elő-nyomattal, védelemmel ellátott formában is, vagy 

„black mark” jelzéssel kialakított fix szelvény hosszal. 

Jegykiadás  

Rugalmasan konfigurálható tarifa rend-

szer alkalmazásával könnyen integrál-

ható közlekedési szol-

gáltatók viteldíj vagy 

jegyek kiadásával fog-

lalkozó cégek bevétel beszedési rendsze-

reibe. 

Jegyel lenőrzés  

A kiadott jegyeket speciális vonalkód-

dal látja el a rendszer és azt a mobil 

kézi számítógép egységbe épített vonal-

kód olvasóval képes ellenőrizni, azono-

sítani és minősíteni. 
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Listák,  k imutatások  

A jegykiadó gép képes ön-

állóan nyomtatásban és kép-

ernyőn is képes megjelení-

teni az értékesítési adatokat, 

ezzel támogatva a leszámo-

lási és pénzleadási eljárást. 

 

Stat iszt ika ,  PC kapcsolat  

A jegykiadás és ellenőrzés során minden tranz-

akcióról részletes adatok állnak rendelkezésre, 

amiket PC-s kapcsolaton keresztül (LAN, 

WLAN, GRPS, vezetékes kapcsolat) szinkroni-

zálni lehet bármely háttérfeldolgozó rendszerbe. 
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