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سیستم نوبت دهی هوشمند

مدل پایانه فروش اندرویدی پرداخت



QS-3000
سیستم نوبت دهی هوشمند
مدل پایانه فروش اندرویدی

وپرداختتراکنشمیتوانیممامدلایندر
.کنیمارایههمباراصفمدیریتعملیات

بهمربوطبلیطهایمیتوانندمشتریانهمچنین
ربکهسناریوهاییمبنایبررامختلفصفهای

مانندپرداختپایانههاینمایشصفحهروی
مراحلسایروحساببازکردنپرداخت،خدمات
.نماینددریافتاست،شدهتعریف



پایانهپرداختیکویژگیهایتمامQS-3000دستگاه
(EFT-POS)بااهگدستتواناییهایتمامهمچنینو

.داردرااندرویدعاملسیستم
تماممیتواندمشتریکهاستمعنااینبهینا

ابراصفوپرداختگزینههایاندروید،تحتبرنامههای
.دنمایاستفادهدستگاهیکدرشدهادغامصورتبههم
تواندمیفراوان،عملکردهایومناسبظاهربامدلاین
ادهاستفموردتجاریمختلفهایبرنامهازبسیاریبرای
وکیالکترونیپرداختنیازهایتمامتواندمیوگیردقرار

درخردهفروشانازراخودکاربرانالکترونیکیتجارت
.کندفراهمکوچکمشاغلتابزرگمقیاس

QS-3000
سیستم نوبت دهی هوشمند
مدل پایانه فروش اندرویدی



پایانه فروش اندرویدی صنعتی

حهصفوجودباتبلتینوعدر
ایناینچی۱۰.۱نمایش
نیازهایباراآندستگاه،

رسازگامشتریچندرسانهای
.مینماید

ترینبهینهازیکیصنعتی،مدلنوع
کهاستاندرویدیپایانهپرداخت

نایضربه،برابردرمقاومتتوانایی
وعالیمحصولیکبهرادستگاه
یابازفضایدراستفادهبرایبینظیر

.میکندتبدیلسختمحیطهای

عملکردهایومناسبظاهربامدلاین
ازبسیاریبرایمیتواندفراوان،

هاستفادموردتجاریمختلفبرنامههای
نیازهایتماممیتواندوگیردقرار

یکیالکترونتجارتوالکترنیکیپرداخت
مقیاسدرخردهفروشانازخود،کاربران
.نمادفراهمراکوچکمشاغلتابزرگ

QS-3000محصول مدل های 

پایانه فروش تبلت اندرویدیپایانه فروش اندرویدی



پایانه فروش تبلت اندرویدی

QS-3000



مشخصات فنی
پایانه فروش تبلت اندرویدی

:مشخصات فنی پایه
O.S: Android 5.1
CPU: High-Performance Quad-Core 
1.8GHz
Display: 10.1-inch color touch screen 
display with 1280x800 resolution
Panel: Ultra-sensitive capacitive 
touch panel, works with gloves and 
wet fingers
RAM: 2GB
Flash: 8GB
Dimensions: 338mm x 197.5mm 
x68.5mm (max 64mm)
Weight: 2Kg 
Input: Support handwriting and soft 
keyboard
Thermal Printer:High speed Thermal 
printer, 57.5mm paper roll



مشخصات فنی
پایانه فروش تبلت اندرویدی

:ارتباط رادیویی
Wi-Fi: Supported
Bluetooth: Supported
LAN: Supported
Communication: 4G / 3G for option

:کارت خوان
Magnetic Card Reader: x1, track 
1/2/3, Bi-direction
Contact Card Reader: x1, ISO7816 / 
EMV Standards
Contactless Card: x1, 13.56MHz, 
ISO1443 A&B / Mifare Standards

:تغذیه
Main Battery: Optional lithium 
battery, 7.4V, 2200mAH
Standard: Power adapter, Input 
requirement: 100 – 240VAC



پایانه فروش اندرویدی

QS-3000



مشخصات فنی
پایانه فروش اندرویدی

:مشخصات فنی پایه
O.S.: Android 6.0 / 8.1, Supports multi-
language
CPU: Quad-Core 1.1GHz
Display: 5.0-inch TFT-LCD HD 
(720x1280)
Panel: Ultra-sensitive capacitive touch 
panel, works with gloves and wet fingers
RAM: 2GB
ROM: 16GB
Dimensions: 233mm x 81mm x35mm 
(max 64mm)
Weight: 530gr (Battery included)
Input: Support handwriting and soft 
keyboard
Thermal Printer: Thermal printer, 30mm 
paper roll



مشخصات فنی
پایانه فروش اندرویدی

:ارتباط رادیویی
Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth: Bluetooth 4.1 BLE
Radio Communication: 4G (TDD-LTE, 
FDD-FTE)
3G: (WCDMA:  B1/B2/B5/B8)

:مشخصات بخش پرداخت
Mag card: Supports 
ISO7811/7812/7813 and supports 
1/2/3 track, Bi-direction
IC Card: Support ISO7816 standard
Contactless Card: Supports 15693; 
Supports 14443A/14443B; Supports 
Mifare Card, SONY Felica, NFC 
13.56MHz



مشخصات فنی
پایانه فروش اندرویدی

:تغذیه
Main Battery: Rechargeable 3.7V, 
5600mAh, lithium polymer battery 
pack (Typical Operation time >8 
hours)
Standard: Power 
adapter

:شرایط محیطی مناسب
Operating Temperature: -10~50 C 
(14~122F)

Humidity: 5% ~ 95% 
(non-condensing)



پایانه فروش اندرویدی صنعتی

QS-3000



مشخصات فنی
پایانه فروش اندرویدی صنعتی

:مشخصات پایه
O.S: Android OS (Based on Android 
5.1), Supports multi-language
CPU: Quad-Core 1.2GHz
Display: 5.0-inch TFT-LCD HD 
(720x1280), Color Screen
Panel: Ultra-sensitive capacitive touch 
panel, works with gloves and wet 
fingers
RAM: 2GB
ROM: 16GB
Dimensions: 184mm x 81mm x32mm 
(max 51mm)
Weight: 550gr (Battery included)
Input: Handwriting and soft keyboard
Thermal Printer: 2” thermal printer, 
30mm paper roll



فنیمشخصات 
پایانه فروش اندرویدی صنعتی

:ارتباط رادیویی
Wi-Fi: 802.11 b/g/n wireless 
communication
Bluetooth: Bluetooth 4.1
Radio Communication: 4G (TDD-LTE: 
B40, FDD-FTE: 
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20)
3G: (WCDMA:  B1/B2/B5/B8)

:مشخصات بخش پرداخت
Magcard: Supports 
ISO7811/7812/7813 and supports 
1/2/3 track, Bi-direction
IC Card: Support ISO7816 standard
Contactless Card: Supports 15693; 
Supports 14443A/14443B; Supports 
Mifare, SONY Felica



مشخصات فنی
یاندرویدی صنعتپایانه فروش 

:تغذیه
Main Battery: Rechargeable 3.8V, 
5000mAh, lithium polymer battery 
pack (Typical Operation time >8 
hours)
Standard: Power adapter

:شرایط محیطی مناسب
Operating Temperature: -10~50 C 
(14~122F)
Humidity: 5% ~ 95% 
(non-condensing)



QS-3000
سیستم نویت دهی هوشمند
و مدل پایانه فروش اندرویدی

هویتاحراز
احرازبرایمخصوصدوربینیکبهQS-3000سیستم
.شدهاستمجهزمشتریهویت

دوخوانبارکدخوان،بارکدشدناضافهامکانهمچنین
QRاسکنربعدی، Codeبرایانگشتاثرماژولیاو
.داردوجودهویتاحرازجهتبیشترامکانات
راخودمشتریانمیتوانیدشماقابلیتها،اینبوسیله

ارایهآنهابهراخاصیاVIPخدماتوکردهشناسایی
.دهید



تابلو نمایشگر باجه

QS-3000



تابلو نمایشگر باجه

وضعیتنمایشمنظوربهنمایشگرتابلوهایاین
سویازشدهفراخواندهشمارهوباجههرخدمات
.میگیردقراراستفادهموردکارمند

(Segment)-7سگمنتسونبصورتمختلفانواعدر
آنهامیتوانوبوده((Dot-Matrixماتریسداتیاو
رکاربمیزجلوییاودیوارییاوسقفیصورتبهرا

.کردنصب



7-Segment

تابلو نمایشگر باجه

Dot Matrix

(بانقاطروشنهرردیفوستون. )میباشد40x16و32x16دردواندازه•
دردوتکرنگقرمزویاسبزبانوربسیارروشن•
فونتهایزیباقابلیتنمایشمتونروانتبلیغاتیبهزبانانگایسیویاسایرزبانهابا•
امکانانتخابرنگقابمتناسببادکوراسیون•
دارایپایهاستیلبااستحکامباالوقابلیتنصبآسان•
دارایفضایکافیجهتدرجشمارهباجهدرباالینمایشگر•
قابلیتچرخشمتنباچرخاندنصفحهنمایش•
دارایقابزیباومستحکمباقابلیتچرخشدرزوایایمختلف•
سفارشیفریمهایامکانطراحی•

دردورنگتکرنگقرمزویاسبزبسیارروشن•
برایباجههایغیرعملیاتی OFFامکاننمایشاعدادانگلیسیویاکلمه•
امکانانتخابرنگقابمتناسببادکوراسیون•
دارایپایهاستیلبااستحکامباالوقابلیتنصبآسان•
دارایفضایکافیجهتدرجشمارهباجهدرباالینمایشگر•
قابلیتچرخشمتنباچرخاندنصفحهنمایش•
دارایقابزیباومستحکمباقابلیتچرخشدرزوایایمختلف•
امکانطراحیفریمهایسفارشی•



صفحه کلید کاربر

QS-3000



صفحه کلید کاربر

فرادافراخوانیبرایکاربرکلیدصفحه
موردکاربرانتوسطصفدرمنتظر

.می گیردقراراستفاده

هبراکاربرکلیدصفحهمی توانیمما
کامپیوترهماندرنرم افزاریصورت

.کنیمپیاده سازیکاربر



نرم افزار

صفحه کلید کاربر

سخت افزار
لیدکصفحهافزاریسختقابلیتهایتمام
برنرمافزاریصورتبهومیباشددارارا

نصبباجههرکاربرانسیستمروی
.میشود

اتپلیکربنکلیدهباروکش۱۷یا۵درمدلهای
بهمنظوورSegment-7یاLCDنمایشگردارای

نیازنمایشاطالعاتمورد
فراخووانیمجوددو–امکانفراخوانیمشوتریان

ارجاعبهباجههایدیگر



نمایشگر مرکزی

QS-3000



نمایشگر مرکزی

آخریننمایشمنظوربهنمایشگراین
ساعتتاریخ،شده،فراخوانیشمارههای

ارانتظسالندرتبلیغاتیروانمتونو
صورتبهومیباشدمشتریان

مدلهایوطرحهادرسختافزاری
وطمحیدکوراسیونبامتناسبمختلف

تسدرخوابامطابق)گرافیکیطراحیبا
برنمایشقابلهمچنینوبوده(مشتری

مشتریانLEDوLCDنمایشگرهایروی
.میباشد



LCD TV

نمایشگر مرکزی

DOT MATRIX

۶۴×۱۶اندازههایدرسطرهردرخطه،پنجتایکانواعدر•

درخشانبسیارنوربارنگسهورنگتکانواعدر•

باجهشمارهومشتریشمارهنمایشقابلیت•

زیباونتهایفبادیگرزبانهاییاوانگلیسیزبانبهتبلیغاتیروانمتوننمایشقابلیت•

هفتهروزهایوساعتتاریخ،نمایشقابلیت•

نمایشگرصفحهرویمختلفرنگهایبامشتریلوگویوآرمدرجقابلیت•

استیلیاگلسپلکسیقابدارای•

باجهشمارهومشتریشمارهنمایشقابلیت•

باانگلیسیزبانبهتبلیغاتیروانمتوننمایشقابلیت•
زیبافونتهای

حیطرابرمنطبقهفتهروزهایوساعتتاریخ،نمایشقابلیت•
مشتریخاصگرافیکی

تبلیغاتیکلیپویدئونمایشقابلیت•



مدیریتنرم افزار 

QS-3000



عمومیویژگی های 
مدیریتنرم افزار 

مختلفعامل هایسیستمرویبربرنامهنصبقابلیت•

نرم افزارکارکردبرایباالحافظهحجمبهنیازعدم•

نرم افزارنصببرایجانبینرم افزارهاینصببهنیازعدم•

مختلفنرم افزارهایباهمزمانکارقابلیت•

برققطعصورتدراطالعاتاتوماتیکبازیابیامکان•

زمانهردرزمینهموسیقیپخشعدمیاوپخشامکان•

مختلفزبان هایبهمشتریانشمارهفراخوانیقابلیت•

نگمانیتوری)گزارش گیریجامعهایافزارنرمبهاتصالامکان•
(متمرکز



نرم افزارامکانات 
در خصوص عملکرد باجه ها

گرافیکیصورتبهباجه هاعملکردوضعیتنمایش•

هربرایمختلفصف هایازمشتریانفراخوانیاولویتتعریف•
سطح۶تاباجه

باجههربرایاولویتهرازفراخوانیتعدادتعیینقابلیت•

باجههربرایعبوررمزتعریف•

:شاملکاملبطورباجه هاعملکردنحوهازگزارش گیریقابلیت•

روزهردرباجهکارکردزمانکل•

روزهردرباجههراستراحتزمانکل•

روزهردرمشتریانبهباجههرسرویس دهیزمانمتوسط•

روزهردرباجههرمشتریانتعداد•



نرم افزارامکانات 
بر روی عملکرد نمایشگر مرکزی

مدیریتنرم افزار 

روزمختلفزبان هایبهتبلیغاتیروانمتوننمایشامکان•
نمایشگرها

تصویرباتداخلعدموLCDرویتبلیغاتیتیزرهاینمایش•
.سوپروایزرمانیتور

عتسرتنظیمامکانباتبلیغاتیروانمتوننمایشقابلیت•
نمایش

لمثمختلفصف هایوضعیتازگزارش گیریتعریفقابلیت•
روزانهصورتبهمشتریانانتظارمتوسطزمان

روزهردرصفهرانتهاییوابتداییشمارهتعریفامکان•
صفهرنوبت دهیپایانوشروعساعتتعریفامکان•
زمانهردرصفهرنوبت دهیسازیفعالغیروفعالتوانایی•



نرم افزار
گزارش گیری

مرکزی

QS-3000



زمانمیانگینرسیدگی،زمانمیانگینازگزارشگیری
ومشتریانانتظارزمانمیانگینباجه،هرروزانهاستراحت

اجهبوشعبهشهر،استان،سطوحدرروزانهمشتریانتعداد

وحسطدراستراحتزمانورسیدگیزمانمیانگینمقایسه
استانوشهر

تاریختفکیکبهشدهصادربلیطهایاطالعاتازگزارشگیری
شعبو

عدمواتصالشاملشعبازلحظهایوضعیتمشاهد
باجههافعالیتوضعیتوشبکهبهاتصال

گزارش گیری مرکزینرم افزار 



سوابقمشاهدوشعبقطعیعلتثبتامکان

هنگامدردیگرباجههایبهباجهازمشتریگردشمشاهده
پاسکاری

تابلووباجههاتابلو،LCDزیرنویسبلیط،رویبرتبلیغارسال
اعمالبرایتقویمتعریفقابلیتباوشعبهتفکیکبهمرکزی،
خودکارصورتبهتبلیغات

بااونمودنمحدودواستانیدسترسیباکاربرتعریف
مجازشعبههایواستانهادرفقطسامانه،ازاستفاده

گزارش گیری مرکزینرم افزار 



ارتباطیپروتکل های 

QS-3000



Separated Network 
(RS485)

تفادهاسکابلیاختصاصیشبکهیکازسیستماجزایبینارتباطنوعایندر
ترکیبیایباساستار،توپولوژیهایدرمیتواندضرورتبهبناشبکهاین.میشود

.گردداجرا

ایتأثیرپذیریعدموباالاطمینانقابلیتطرحاینمزایایمهمترینازیکی
.میباشدسیمبییامحلیشبکهرویصفسیستماثرگذاری

پروتکل های ارتباطی

Wireless Connection 
(WiFi)

بیارتباطازاستفادهلذا،میباشدمجهزWifiالمانبهفروشپایانههایکهعلتاینبه
عنوانبهروشفپایانههایبنابراین،.میباشدسادهسیستماجزایکلبینارتباطبرایسیم
عملیانوشدهمتصلWifiطریقازدهینوبتسیستماجزایسایربهکنترلواحد

.میپذیردصورتکنترلوصفمدیریت
Access)سیمبیشبکهرابطیکتوسطاصلیکامپیوترطرحایندر Point)دارایکه

وکنترللیانعموداشتهارتباطسیستماجزایتمامیبامیباشدسیمبیگیرندهفرستنده
هصفحتمامیومرکزینمایشگربلیط،صدوردستگاه.میدهدانجامراصفمدیریت
آساناربسیسیستماندازیراهونصبضمنا.شدخواهندمجهزسیمبیماژولبهکلیدها
.بودخواهدتاثیرگذاربسیارامراینطوالنیمسافتهایدروبوده

تاثیرهیچگونهومیباشدTCP/IPوWiFiاستانداردپروتکلتحتشبکهاستذکرشایان
.داشتنخواهدمحلدرموجودسیمبیدستگاههایرویمنفی



Payment Terminal 



Payment Terminal 


