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Características gerais
Visualização em tempo real da frota inteira.
Mensagens de texto bidirecionais.
Sistema de alarme incorporado.
Atualização remota do expendedoras.
Descarga de informação remota.
Acusação em segundo plan de vendas.
Relatório histórico de vendas e local.
Completamente inteligente trabalhar on-line.
Trabalho de múltiplo remoto posiciona com
conexão segura por internet.
Sistema inegrado de recarga de cartões.
O software de inicialização de cartões permite
obter quadros diretamente de uma máquina
fotográfica ou de um arquivo de imagem, além de
imprimir o desígnio final diretamente em uma
impressora de cartões.
Exigências mínimas
Processador de núcleo dobro de 2Ghz (O
Criado).
Memória de 2 GB de RAM.
Disco rígido de 320 GB.
2 porto USB 2.0.
Conexão de faixa larga para internet.
Sistema operacional Windows® XP 32/64 bit
pedço.
Banco de datos MySQL® 5.
Sistema de informação geográfica Google
Earth®.

O apartamento de aplicações que BtkOffice é
especialmente o complemento projetou para
conectar o expendedoras de Busmatick com seu
escritório de trabalho. Se tiver conexidade on-line,
o/a permitirá saber em todo o momento o local da
frota deles/delas e empregados, além dos
contatar por meio da transferência de mensagens
integrada. A informação que vem das vendas é
automaticamente uma correspondente a formatos
múltiplos para seu processo posterior.
O sistema de inicialização e recarga de cartões
sem custo de objeto pegado de contato de manter
os dados de todos os usuários, tirar a foto
deles/delas
e
imprimir
diretamente
em
impressoras de cartões. Diminui a possibilidade
de fraude ao mostrar o quadro do usuário no
momento recarregar o cartão. Na configuração
ideal deles/delas ele/ela deveria ter um criado de
time que executará os serviços de BtkServer,
BtkCollector e MySQL e outros times para postos
de trabalho que podem ser conectados o criado
longe.

Instalação
Instalação simples em criado com liceça.
Instalação simples em postos de trabalho.
Updatable de teia de lugar de Busmatick.
Contrato de manutenção e tele-freqüência.
Banco de dados MySQL ® 5.
Sistema de informação geográfica Google
Earth®.
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