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TDH: mobile

Soluţia

TDH: mobile este o aplicatie de ticketing destinata
firmelor de transport de calatori.
Aplicatia asigura:
• Pozitionarea prin GPS a masinii;
•

Detectarea pozitiei (statiei) curente;

•
•

Emiterea biletelor de calatorie;
Afisarea numarului de locuri libere;

•

Vizualizarea în timp real a locatiei autovehiculelor,

•

numarului de calatori si a sumelor colectate.
Preturi fixe ale biletelor (nu pot fi modificate de
catre sofer);

•

Posibilitatea întroducerii de carduri de fidelitate;

•

Coduri de sofer pentru operare (securitate);

•

Raportarea totalurilor pe cursa;

•

Raportarea numarului de calatori, de bilete,

 Echipament: CASIO IT-9000

a monetarului, a vitezei si a altor date de pe

•

Windows Embedded Handheld 6.5, CE 6.0

traseu;

•

Imprimanta termica integrata de mare viteza;

•

3.7” 480x640 VGA, Touch Screen;

•

CPU Marvel® PXA 320, 806 MHz

•

512 MB / 512 MB / SD Card;SIM cards,Sim/Sam

•

USB • Bluetooth;WIFI,RFID,WWAN,GPS,RFID

Avantaje
•

Rapiditate si usurinta în operare;

•

Baterie de lunga durata 2000mAh;

•

Control trafic rapid si organizat;

•

Rezistenta la cadere (1.2 m);IP54

•

Cresterea cu 10% a încasarilor, prevenirea

•

Constructie solida, protectie la praf si umezeala;

scurgerilor de bani;

•

Verificarea soferilor privind traseul parcurs,

•

Scaner Integrated 1D/2D imager
Printer Paper:80 mm latime

numarul si locul opririlor, precum si a vitezei de

•

Magnetic Card Reader;multe alte optiuni

•

deplasare;
•

Mai buna organizare a operatiunilor duce la un

•

plus de satisfactie al calatorilor;
Accesul persoanelor autorizate mult mai rapid la
informatiile culese din traseu;

•

Controlorul de trafic, aflat pe teren, poate
accesa datele direct de pe telefonul mobil;

TDH: web

Soluţia software
TDH: web centralizeaza informatiile furnizate de TDH:
mobile într-o baza de date ce poate fi accesata de mai
multi utilizatori în acelasi timp, doar cu ajutorul unui browser
de internet, în mod online:
•

Toate informatiile sunt stocate pe server si sunt
accesibile online;

•

Administrare facila a rutelor, preturilor, soferilor,
masinilor, statiilor, seriilor de bilete;

•

Posibilitate de raportare, cu un numar nelimitat de
rapoarte ce pot fi create în functie de necesitatile
clientului;

•

Vizualizarea / modificarea datelor pe baza unor drepturi

•

de acces;
Vizualizarea pe harta a traseelor parcurse de catre
masini;

•

Posibilitatea de acces de pe mai multe platforme

•

Raportarea si administrarea solutiei din orice;
locatie unde exista o conexiune Internet;

•

Gestionarea mai optima a rutelor, control de

•

trafic mai organizat;
Securitatea, rapiditatea si acuratetea datelor;

•

Dezvoltarea dinamica a operatiunilor pe baza
informatiilor din teritoriu;

Configurația tehnica
Server baza de date:
• Windows Server ultima versiune;
•

IIS Server;

•

SQL Server ultima vesriune;

Client:
•

Browser de internet;

TDH: suport

 Soluția

•

Service în garantie si post garantie la preturi
speciale;

•

Suport tehic de specialitate prin ingineri specializati

•

la toate echipamentele;
Actualizari gratuite la ultimele versiuni de software

•

Timp de raspuns garantat;

•

Echipamente de backup si piese de schimb pe
stoc;

•

 Avantaje
•

Mentinerea în conditii optime a
echipamentelor;

•

Prelungirea duratei de viata;

•

Eliminarea timpilor morti;

•

Implementarea rapida a modificarilor (a
procedurilor de lucru, a îmbunatatirilor, a
functiilor aditionale);

