MÁY GIỮ XE CẦM TAY MQ
“Lựa chọn hàng đầu cho mọi bãi giữ xe”
Đầu tư siêu rẻ
Dễ vận hành, siêu bền
Nhanh, chính xác, minh bạch
2 giây / 1 xe
Không dùng vé xe
Hình biển số, mặt khách
Chống trộm
Ngoài trời: Mưa, nắng

PHỤ KIỆN ĐEO MÁY VÀO TAY

MÁY GIỮ XE CẦM TAY MQ
“Lựa chọn hàng đầu cho mọi bãi giữ xe”

THÔNG TIN
Máy giữ xe cầm tay là loại máy giữ xe thích hợp cho các bãi giữ xe nhỏ tại nhà hàng,
quán karaoke, bệnh viện,… cụ thể là các bãi giữ xe trên vỉa hè, hành lang, lối đi chung,…
Sử dụng công nghệ hiện đại nhất như:
↘ Điện toán đám mây
↘ Mã QR Code
↘ Công nghệ túi chống nước Dicapac - Hàn Quốc
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Không dùng vé giấy, loại bỏ ghi nhầm biển số xe
Thời gian giải quyết cho xe vào, xe ra: Cực nhanh, 2 giây / xe
Tính tiền chính xác
Chống mất cắp xe
Kết nối mạng internet toàn cầu, quản lý tập trung qua internet
Khả năng lưu trữ là vô hạn với công nghệ điện toán đám mây
Đối chiếu hình chụp biển số, mặt khách lúc vào / ra
Quản lý, báo cáo doanh thu nhanh chóng, chính xác, minh bạch
Hậu kiểm số liệu hoạt động giữ xe

CẤU HÌNH
↘ Điện thoại thông minh hệ điều hành Android: Do khách hàng chọn
Tham khảo: Samsung Galaxy J3 Pro, camera 13MP / 5MP, 16GB / SD up to 256 GB,
2 SIM 4G, Android 7.0
↘ Tài khoản điện toán đám mây upload dữ liệu ngày / thư mục
↘ Phần mềm giữ xe cầm tay MQ
↘ Thẻ giữ xe QR Code: Số lượng do khách hàng chọn
↘ Túi chống nước có dây đeo bàn tay: Tùy chọn
↘ Nhẫn iRing dán lưng máy: Tùy chọn

NHÀ SẢN XUẤT: CÔNG TY XUÂN PHI

