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    PC-98 کنسول مسافر اتوبوس مشخصات فنى 

مانیتور 160*320  پیکسل دو رنگ، کارت خوان مایفر، برد اصلى  
ارتباطى با کنسول راننده، دو چراغ نشان دهنده وضعیت بلیط 
الکترونیک مسافر و بلندگو با قابلیت نصب بر روى میله اتوبوس 
و اتصال به باطرى اتوبوس یا در صورت نیاز به باطرى اضطرارى 

مى باشد. 

کانال ارتباطى سخت افزارى به کنسول راننده در داخل اتوبوس، 
اتصال دائم به شبکه اینترنت و سرور پارا را براى بار گذارى 
تمامى فعالیت هاى مالى و تردد سازمان همیشه در هر موقعیت  

زمانى و مکانى امکان پذیر مى نماید.  

 کنسول مسافر PC-98 در کنار کنسول راننده BC-97، از طریق کارتخوان هاى مرتبط با کارت شهروندى، تردد 
مسافران را رصد مى نماید. با استفاده از کانال هاى  3G و 4G، اطالعات تردد مسافران با اتوبوس مربوطه در مدت 
فعالیت راننده از کنسول مسافر PC-98 به وسیله ارتباط سخت افزارى با کنسول راننده BC-97 به صورت خودکار، 

مستقیم و لحظه اى در پنل گزارشگیرى قابل مشاهده مى باشد. 

PC-98 همیشه متصل و قابل اطمینان مشخصات سخت افزارى

ارسال گزارش کارکرد روزانه به وسیله سیستم ارسال پیامک به 
تلفن همراه راننده و عدم استفاده از رسید کاغذى یکى از 
ابتکارات جدید این مجموع براى ایجاد سیستم حسابرسى مطمئن، 

بهینه،  کم مصرف و سبز مى باشد.  

سرعت، موقعیت، نام راننده، زمان شروع شیفت، تعداد تراکنش 
ها با انتخاب اتوبوس از منو نقشه قابل دسترس مى باشد و این 
سیستم مدیریت آسان و دقیق را براى سازمان اتوبوسرانى 

فراهم مى نماید. 

کنترل تمامى فعالیت ها از طریق نقشه امنیت براى راننده، کاغذ کمتر براى طبیعت 

قابلیت انطباق با تمامى کارت هاى 
شهروندى سازمان هاى اتوبوسرانى 

کنترل تردد و مجوز ورود دقیق  
مسافران داراى بلیط الکترونیک. 



  SE-95 مشخصات فنى دستگاه هوشمند پرداخت

ــالك1 آدرس: تـهران، خیـابـان ولیعصر، زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، بن بست توفیق، ـپ
تلفن: 22174960-021     فکس: 021-22412934     

 info@paradp.com :ایمیل
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مشخصات فنى 
پردازنده 

حافظه 
پورت ها 

صفحه نمایش 
RFID جهت خواندن و نوشتن کارت هاى غیر تماسى کارت خوان  
1 وات،  هشدار دهنده صوتى بلندگو 

فلش 1 مگابایت 

وضعیت بلیط الکترونیک چراغ هاى بصرى 

وضوح 320*160 پیکسل، با نور پس زمینه سفید و امکان نمایش پیغام هاى فارسى، انگلیسى و گرافیکى 

STM32S103

RS485


