De oplossing voor veredelingsen scoringsregistratie
Registratie op locatie

Wat maakt ons bijzonder?

Wanneer u werkt met informatie uit het veld,
zult u op locatie moeten registreren. Dit
gebeurt nog veel met de bekende “pen-enpapier” methode, maar deze methode wordt
steeds vaker vervangen door digitale
registratie. Om digitaal te kunnen registreren
heeft u een mobiel systeem nodig dat
betrouwbaar is, op maat gemaakt is en dat
aansluit op bestaande systemen. LINX
mobile solutions heeft hiervoor een
oplossing ontwikkeld.

o In tegenstelling tot andere programma's is
2L werkelijk flexibel en naar eigen inzicht
te gebruiken
o door de opzet van 2L kunt u kiezen om
uw applicatie zelf te maken of deze
geheel of gedeeltelijk te laten bouwen
o 2L is volledig te integreren met alle Back
Office systemen
o 2L draait op alle mogelijke mobiele
computers, PDA's en pen tablets
o 2L is makkelijk te koppelen aan barcodescanners, weegschalen, transponderscanners, GPS en overige randapparatuur.

Mobiele oplossing
De oplossing van LINX mobile solutions
bestaat uit een mix van advies, hardware en
software. De software die LINX mobile
solutions gebruikt is een zelf ontwikkeld
product genaamd 2L (tool). 2L is een
softwarepakket waarmee zonder kennis van
programmeren mobiele computer
onafhankelijke toepassingen gebouwd
kunnen worden. U kunt daardoor met deze
tool zelf met eigen kennis en eigen arbeid
registratiesystemen maken. Daarbij hoeft u
zich geen zorgen te maken over de
achterliggende technologieën en formfactors
van de mobiele computers. Het grote
voordeel van 2L is dat u niet meer
afhankelijk bent van de leverancier van
registratiesoftware wanneer u veranderingen
wilt aanbrengen in de registratiesystemen. U
beheert tenslotte uw systeem zelf.

2L en veredeling / scoring
o Geschikt voor het bouwen van alle
toepassingen waar onderzoek en scoring
in het veld plaatsvindt in combinatie met
positiebepaling en (visuele) waarnemingen en metingen
o Automatische koppeling van waarneming
aan ID (nummer, barcode, transponder)
o Mogelijkheid om fotodatabase op mobiel
systeem mee te nemen
o Mogelijkheden om proefvelden in kaart te
brengen

Kennis maken met 2L
Geïnteresseerd? Download dan de gratis
versie van 2L op softwareforhandhelds.com.
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