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Quickscan
STATIONÄR & MOBIL SKANNINGSLÖSNING

10”

Quickscan  



Har du koll på din förbrukning?

SKAPA FÖRBRUKNINGSLISTA
Ange order du skapat från ditt be�ngliga system på 
medföljande Quickscan pekskärm 

 
 

Quickscan låter dig enkelt skanna och få full kontroll 

på ditt förbrukningsmaterial. Du får en klar överblick 

över de faktiska kostnaderna på varje order. 

Med Quickscan-serien har du 100% kontroll över 

förbrukningsmaterialet och slipper fundera om du 

verkligen tar rätt betalt. Quickscan är fristående och 

kan samköras med vilket system som helst.

Koppla in och du är redo att köra igång direkt. 

Ange order - skanna - skriv ut.

Följesedeln innehåller exakt det antal material som 

förbrukats.

Förrutom vinste�ekten som blir självklar med Quick-

scan får du en positiv PR-e�ekt med 100% transparens

mot din kund som kan se vad som har åtgärdats 

vid aktuell service.

Du som arbetar mot försäkringsbolagen får ett pålitligt 

system som ger dig full spårbarhet och ett tydligt 

speci�cierat underlag på varje kundorder.

 

 

SKRIV UT
Efter avslutad order skriver du enkelt ut följesedeln 
innehållande det förbrukningsmaterial som använts

Ange order                skanna                       skriv ut

Quickscan Panel-PC 

SKANNA
Skanna de förbrukningsmaterial du kommer att använda
med medföljande Bluetooth-skanner
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Quickscan Mobile är till för dig som vill ha full rörelsefrihet.
QS-mobile passar servicefordon likväl som marina anläggningar
eller där man inte har en fast lagerhylla/avdelning.

QS-mobile är framtagen för lite tu�are tag, med en ru�ad yta så
får du en greppvänlig mobil som passar överallt. Qs-mobile är en
snabb mobilscanner med en tydlig display och levereras med en
riktig laddstation för att klara långa arbetsdagar. 
QS-mobile ger dig 100% rörelsefrihet.

 
 

    

Program

Färgtouchscreen Panel-PC 10” / Mobile 5”

Skanner

Snabb inmatning, tillförlitlig utmatning

Quickscan v1.0 är en molnbaserad tjänst som ger total �exibilitet. Som kund får du ett adminläge för total överblick på vad som skannas, både
aktuellt och historiskt. Modulen ger dig överblick för enklare lagerhållning där du i realtid har koll på aktuellt lagersaldo. 
Tjänsten är en del av WE-3000 serien och uppdateras/utvecklas kontinuerligt för att ständigt ligga i framkant med den senaste tekniken.  

Rejäla touchskärmar oavsett om du väljer panelpc eller mobile, båda är anpassade för industrin. Vår panelpc 10” är framtagen och 
skräddarsydd för att möta dagens hårda krav som ställs inom industriell miljö. Kräver internetuppkoppling.

 

Streckkodsläsaren till Panel-PCn kommer från Honeywell och är en voyager 1202g som är en Bluetooth-läsare med laserteknik. 
Den läser 1D streckkoder.

HL-L6250DN är en tillförlitlig arbetshäst med kapacitet för 12 000 utskrifter per toner. Levereras med MPS-avtal, ”pay-per-click”, vilket medför
fria tonerlevereranser när nivåerna understiger 25%. Skrivaren levereras med Brother på platsen garanti 36 månader. Kräver internetuppkoppling.

 

Snabb & säker skanning

Framtagen för tu�are miljöer

Watcheye har en välskött och e�ektiv service och supportavdelning som ger telefonsupport och utför även service på produkter inne i vår serviceverkstad.

Support & underhåll

Quickscan Mobile

100% mobilitet



www.watcheye.com

Kontakt:

PANELPC

Upplösning- 1280 x 800

CPU - Intel J 1900 2.0 Ghz

Hårddisk - SSD 16 Gb

OS - Linux Mint

Skärm - Touch P-cap 10”

4G - LTE-4G Modul

Quickscan programvara 1.0 [1]

SKANNER  

RAM - 4 Gb

[1] Kräver internetanslutning för att fungera
[2] Se separat speci�kation på www.watcheye.com
[3] Kräver separat avtal samt internetanslutning
[4] Kräver internetanslutning för att fungera

 

Watcheye System AB
Åvägen 5 B, 435 44 Mölnlycke
+46 (0) 31 387 20 00
www.watcheye.com

Laddare - V-1202G

SKRIVARE

Brother HL-L6250DN [2]

Fria tonerleveranser - MPS-avtal [3]

Bluetooth - Voyager 1202G

OS - Android

Batteri - 3200mAh

Skanner - receptive high recognition

Nätverk - LTE, WLAN 802.11 a/b/g/n/d/h/i

Skärm - 5” HD display Gorilla Glass 3

Bluetooth - 4.0 LE

MOBIL - BLUEBIRD EF500              

Quickscan programvara mobile 1.0 [4]

Kamera - 13.0 megapixel

Quickscan Funktioner och specifikationer 


