ملخص

قدم تجربة بيع متطورة مع جهاز
HP MX12 Retail Solution
مستوى جديد من سرعة وتنقل نقاط البيع

مقدما للعمالء تجربة متطورة مع جهاز
زد من الفاعلية التشغيلية
ً
HP MX 12 Retail Solution الذي يدمج بين جهاز لوحي بنظام التشغيل
1
 Wوالهيلك المعد لبيئات المبيعات ومحطة إرساء .
 indows® Pro

إنتاجية تشهدها بعينيك

كونه بديالً لجهازHP MX10 Retail Solution،
 Hأداء أفضل
يقدم جهاز  P MX12 Retail Solution
وتصميما أجمل ونفس محطة
وشاشة أكبر
ً
اإلرساء الرائعة مثل الطراز األسبق.

تعدد استخدامات مناسب
لعملك

 Hحالًّ
سلسا
يعد جهاز  P MX12 Retail Solution
ً
صغيرا لنقاط البيع يتيح لك التحول إلى البيئة
ً
المحمولة إذا تطلب عملك ذلك.
إذا تم إرساء الجهاز في HP Retail Expansion
Dock1، يمكنك االتصال بمجموعة اكملة من
ملحقات نقاط البيع ،مثل أجهزة قراءة الرموز
الشريطية أو األشرطة المغناطيسية أو أدراج
النقود ثم قفلها2 في جهاز اإلرساء مع فتحة
قفل مدمجة .كما أن هذا الحل المحمول ينتقل
أينما تطلب العمل ،حيث يمكنك أن تصطحب
معك عروض المنتجات التوضيحية وإماكنية
وصل الجهاز
إجراء المعامالت إلى ماكن العميلّ .
المحمول أو الماسحة المحمولة الواردة من
جهات خارجية بالجزء الخلفي من الهيلك ليتاح
لك قبول عمليات الدفع أثناء التنقل .يتم شحن
 Hبسهولة من
الجهاز اللوحي  P Pro x2 612
 Uالخاص بالجهاز اللوحي والذي
خالل منفذ  SB
يمكن الوصول إليه عبر فتحة في الهيلك.

أنجز المهام اليومية على جميع المستويات
التجارية — من إدارة المخزون إلى إتمام
المبيعات وذلك بفضل معالج ntel® Iالقوي
 4ج ب اللذين يتمتع بهما
 Rتصل إلى 
وذاكرة  AM
W
الجهاز اللوحي HP Pro x2 612 .شاشة  UXGA
 3سم
كبيرة اكملة الدقة بحجم قطري 0,48
تحافظ على إنتاجيتك عار ً
ضة جميع المعلومات
التي تحتاج إليها بلمحة واحدة سريعة ،حيث ال
يتعين عليك التبديل بين التطبيقات المختلفة.
استمتع بالعرض الواضح لبيانات المعامالت
والعمالء وإدارة المخزون في إصدارات سطح
المكتب الاكملة  3لتطبيقات موردي البرامج
المستقلين لديك.

أتح المجال للعوائد واألرباح

زد المساحة المتوفرة على المنضدة إلى أقصى
حد مع هذا الحل الذي ال يتطلب سوى أقل
 Hارتفاع قابل للضبط
مساحة .لجهاز  P MX12
وذراع إمالة ثنائي المفاصل حيث يمكن لمندوب
خدمة العمالء العمل بمنتهى الراحة .تساعدك
الوحدة الداخلية للتزويد بالطاقة في الحفاظ
على ترتيب الماكن.
تم تصميم الجهاز ليوفر الراحة والوظائف
الرائعة ،فللهيلك النحيف نقاط مخصصة
لتوصيل أحزمة الكتف أو اليد االختيارية4 —
وفتحات للوصول إلى منافذ الجهاز اللوحي
وقارئات بصمات األصابع والبطاقات الذكية
 Uلشحن األجهزة أثناء
والاكميرا ومنفذ SB-C™

التنقل .يمكك تعليق الجهاز بشلك متقاطع
مع الجسم دون أن يسبب لك أي عوائق
حتى تحتفظ بأيديك حرة لمساعدة العمالء
وتنظيم الرفوف.

ميزات أمان لمعلوماتك الهامة

استخدم المصادقة اآلمنة متى ما شئت وحيثما
شئت من خالل ميزات األمان المصممة بشلك
ُمدمج في جهاز HP Pro x2 612 .يوفر قارئ
البطاقات الذكية المدمج طبقة إضافية من
األمان والتحكم في بيانات اعتماد المستخدم.
يوفر قارئ البطاقات الذكية معايير األمان
تواكب مستوى الشراكت بدون الحاجة إلى
كتابة لكمات المرور .تساعد ميزة HP Sure Start
 wعلى حماية الجهاز
 ith Dynamic Protection
اللوحي من الهجمات الخبيثة الواقعة على
ذاتيا بعدها.
نظام  IOS
 Bواكتشافها واإلصالح ً

الجمال والقوة

أنيقا كما
يبدو جهاز  P MX12 Retail Solution
ً H
أن أداءه القوي يتجلى في البيئات السريعة
كثيرا ما تكون كثيرة األعباء .تم تصميم
والتي
ً
 Hالمتين ليجتاز اختبارات
جهاز  P Pro x2 612
MIL-STD 810G  5كما أنه يتضمن شاشة زجاجية
 Cويزيد من
مقاومة لألضرار orning® Gorilla®
متانته الهيلك المقوى .استمتع الجوانب
الجمالية المحسنة بفضل التصميم الخارجي
ناعم الملمس ،وتصميم أنحف بواقع %33
ووزن أخف بمعدل %10 ومنطقة عرض أوسع
بنسبة %38 مقارنة بطراز HP Retail Jacket
السابق.
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سيناريوهات استخدامHP MX12 Retail Solution

نقاط البيع الثابتة
زد من فاعلية عمال المتجر مع واجهة تعمل
باللمس وشاشة كبيرة وأداء قوي طوال الوقت.
 3سم
•شاشة اكملة الدقة بحجم قطري 0,48
لمشاهدة المعامالت والمنتجات بوضوح

•أداء ntel® Pentium® Iأو ntel® Core™ M Iإلتمام
عمليات الشراء بسرعة فائقة
•توصيالت شاملة لبيئات نقاط البيع للحصول
على وظائف الدفع الاكملة

البيع المدعوم بالتكنولوجيا  /نقاط البيع
المحمولة
يمكن للمديرين والموظفين على حد سواء
فك الجهاز اللوحي بسهولة الستخدامه في
األنشطة المحمولة ،ومع ذلك يتم قفله بإحاكم
في الماكن عند اإلرساء.
•حزام يمكن توصيله للتعليق في اليد أو
الكتف  7ليتمكن الفرد من حمل الجهاز
بالطريقة المفضلة

•دعم أنماط اإلمالة/الرفع/الخفض

•قفل الجهاز اللوحي في محطة اإلرساء
والتركيب على دعامة التثبيت للحصول على
أمان إضافي لألجهزة
•جوانب جمالية رائعة ،منضدة بال تشابك

•توصيل يعتمد عليه بين الهيلك والجهاز
المحمول ومحطة اإلرساء

•تطبيق من جهة خارجية لاكميرا الجهاز
اللوحي وقارئ الرموز الشريطية الخاص به

الشراء بالخدمة الذاتية
إماكنية ضبط االرتفاع وزاوية الجهاز اللوحي
لتلبية احتياجات المستخدمين واالندماج في
بيئات عمل مختلفة.
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 1.1التكوين وقت الشراء.
 2.2يباع القفل على حدة.
 Hذات معالج  ntel® Core™ M Iفقط.
 3.3متاح في طرز  P Pro x2 612
 4.4يباع على حدة.
 Mمتوقف ،ولم يكن الغرض منه إثبات مالءمة المنتج لمتطلبات عقود وزارة الدفاع األمريكية أو االستخدام العسكري .وال تضمن نتائج االختبار األداء
 5.5اختبار IL-STD
المستقبلي في ظل ظروف االختبار هذه .وتتطلب األضرار في ظروف اختبار  MIL-STDواألضرار العرضية األخرى الحزمة االختيارية HP Accidental Damage
.Protection Care Pack
 6.6الترخيص مطلوب.
ُ 7.7يباع حزام الكتف على حدة.

التسجيل للحصول على التحديثات
hp.com/go/getupdated
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