Sürücü Kartlarından ve Her Tür
İndirme Araçlarından Veri Toplayın.

Dosyalarınızı otomatik olarak analiz
büronuza, veri deponuza yükleyin,
ya da istediğiniz yere!

Bu benzersiz çözüm, artık tek bir veri toplama ve
yönlendirme noktasında herhangi bir takograf
indirme aracından ve sürücü kartından veri
indirip iletebileceğiniz anlamına gelir.
Toplanan veriler otomatik olarak analiz
servisinize veya seçtiğiniz yere gönderilir.
Digidown Terminal, USB bağlantısı olan herhangi
bir standart takograf veri indirme aracından
verileri okur. Ayrıca, USB bağlantısı olmayan
indirme araçlarındaki verileri de okuyacaktır.
Digidown Terminal ayrıca, kart yuvasına takılan
herhangi bir sürücü kartından verileri otomatik
olarak okuyacaktır.
Aktarımın ilerleme durumu, renkli dokunmatik
ekranda gösterilir.
Bağlantınızı seçersiniz - Ethernet, Kablosuz LAN
veya GPRS. Verilerinizin analiz büronuza aktarımı
otomatiktir ve her şeyden önce güvenlidir, çünkü
veriler yalnızca Digidown Terminalinizde
yapılandırılmış konuma gidecektir.
Ünitenin kurulumu basit ve kullanımı kolaydır.

Raf / Masa
Üstü

Özellikleri
.3 ”Renkli dokunmatik ekran.
 Yatay veya dikey bir yüzeye sabitlemeye uygun
sağlam siyah kasa.
 Bir kart takıldığında kart içeriklerini otomatik
olarak indiren entegre takograf akıllı kart
okuyucu.
 USB bellek aygıtları olarak görünen indirme
araçlarından verileri otomatik olarak okuyan
entegre USB ana bilgisayar bağlantı noktası.
 USB bağlantısı olmayan indirme araçlarından
verileri otomatik olarak okuyan entegre 6 yollu
konektör.
 Daha sonra Ethernet, Kablosuz LAN veya dahili
GPRS ile veri gönderme seçeneği.
 Veri toplama ve veri iletimi için evrensel
çözüm.
 Şebeke adaptörü ve Ethernet kablosuyla
birlikte verilir.

Faydaları
 Kurulumu kolay, düzeltmesi kolay, kullanımı
kolay.
 Para tasarrufu sağlar - herhangi bir standart
indirme aracını kullanın.
 Kullanıcı deneyimini iyileştirir - renkli ekranda
net bir ilerleme çubuğu ile kart içeriğini otomatik
olarak indirir.
 Zaman kazandırır - Ethernet, Kablosuz LAN
veya GPRS seçimiyle otomatik veri aktarımı.
 Güvenliği artırır - veriler yalnızca cihazda
yapılandırılmış, üzerinde anlaşmaya varılan
konuma gönderilir.
 Çok az veya hiç BT müdahalesi gerekmez.
 Uyumluluğa yardımcı olur - tüm Sürücü
Saatleri ve Çalışma Süresi Analiz Yazılımları ile
çalışır.
Teknik Özellikler

Duvara Uygulama

Boyut

190mm x 135mm x 55mm

Ağırlık

Güç Kablosu ile yaklaşık 500
gr.

Adaptörü yaklaşık 200
Kablo
Uzunluklar mm, Ethernet Kablosu
2m.
İç
Hafıza

Kit İçeriği:
Digidown Terminal
Şebeke güç kaynağı
Kabloları
Sabitleme
braketleri Montaj
talimatları

Takograf ve kart veri dosyalarının
depolanması için 4 gb mevcuttur.
Güç kaynağı çıkarıldığında veriler
korunur.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:
Altek Akıllı Loj.veTaş.Sist.A.Ş.
3
E-posta info@alts.com.tr
Web www.akillitakograf.com

Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

