Overzicht

Bied klanten een optimale ervaring met
de HP Elite x3 mobiele retailoplossing
Uw hele retailbedrijf op zak
Maak uw salesteam productiever en uw winkelmanagers slagvaardiger
met de HP Elite x3 mobiele retailoplossing, een Windows®-handheld met
geïntegreerde 3-in-1 barcodescanner die ook als pc kan fungeren.1

Scannen waar dat nodig is
Laat uw personeel praktischer werken
met een mobiele scanoplossing die zowel
documenten en scherminformatie als
lastig leesbare barcodes scant. De HP Elite
x3 mobiele retailoplossing ondersteunt
symbologie voor de winkelomgeving,
betaalapparatuur en outdoor ticketsystemen.
Geef klanten de beste service met
in realtime beschikbare product- en
prijsinformatie en snelle, accurate scans met
maximaal 60 beeldjes per seconde, zowel
binnen als buiten. Dankzij de ingebouwde
bewegingstolerantie is het ook mogelijk om
al lopend items te scannen.

Flexibel voor elke taak

Vang de topdrukte op

Controleer prijzen en bekijk de voorraad in
andere vestigingen op het grote 5,96-inch
(15,14-cm) hoge-resolutiescherm met
Corning® Gorilla® Glass 4. Het supergevoelige
touchscherm is ook met handschoenen aan te
bedienen.2

Werk tot u klaar bent dankzij een lange
batterijlevensduur en ondersteuning
voor draadloos3 en dual-mode opladen.
Geïntegreerd LTE4, wifi5 en Bluetooth®
zorgen voor betrouwbare vaste en mobiele
connectiviteit in de winkel en onderweg.
De HP Elite x3 werkt overal, van de warme,
dampende keuken tot de vriesruimte,
doorstaat MIL-STD 810G-tests6 en
valtests tot 1,83 meter7 en voldoet aan de
IP67-specificatie8 voor stof- en waterdichtheid.

De HP Elite x3 mobiele retailoplossing schakelt
eenvoudig van lichtgewicht handheld naar
pc-gebruik voor complexe beheertaken
en desktopapplicaties. U kunt hem in het
dock plaatsen en aansluiten op een groter
scherm, toetsenbord en muis zonder
opnieuw op te starten of uw werk op te slaan.
Communiceer met teams en maak planningen
op de werkvloer of onderweg met voldoende
processorkracht om uw eigen retailapps en die
van derden uit te voeren.

Het formaat is belangrijk
Geef uw verkopers en managers een
compacte maar krachtige handheld
scanoplossing van pc-kwaliteit boordevol
essentiële functionaliteit, die toch handzaam
en licht is. De HP Elite x3 is een kleine, lichte
oplossing die winkelmanagers en verkopers
eenvoudig kunnen meenemen in hun jaszak
of werkschort.

Veilig beheer en waarde
Maak het uw IT-team gemakkelijk met een
oplossing die aangesloten kan worden in uw
Windows®-omgeving en beheeropties van
enterpriseklasse biedt. Door het modulaire
ontwerp van de HP Elite x3 zijn onderdelen
individueel te vervangen en kunt u kosten
besparen. Dankzij beveiligingskenmerken
van enterpriseklasse zoals een geïntegreerde
irisscanner en vingerafdrukherkenning hoeft
u niet steeds uw wachtwoord te wijzigen.
HP Workspace9, dat 32- en 64-bits desktopapplicaties virtualiseert voor gebruik met
de HP Elite x3 mobiele retailoplossing in het
dock, biedt robuuste applicatieondersteuning
zonder dat daarvoor speciale infrastructuur of
medewerkers nodig zijn.
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Gebruiksscenario's voor de HP Elite x3 mobiele retailoplossing

Mobiele POS/kortere wachtrijen
• Kortere wachttijden en minder weglopers
met een tool die ideaal is voor drukke klantomgevingen
• Een in één hand draagbaar device met polsriem dat in elke jaszak past
• Ingebouwde barcodescanner om items aan
een winkelwagen toe te voegen
• Ondersteunt mobiele betaalterminals van
derden10 en alle gangbare betaalmethodes

Mobiele manager
• Het compacte model is ideaal voor alle
niet-betaaltaken van managers
• Ingebouwde barcodescanner voor voorraadbeheer en prijscontrole
• Helder, duidelijk display voor het raadplegen
van bedrijfs- en personeelsgegevens
• Ondersteuning voor Desktop dock om
het device op kantoor te verbinden met
productiviteitsverhogende randapparaten

Continuum (van mobiel naar vast)
• De HP Elite x3 kan, afhankelijk van de
schermgrootte, met een schaalbare
applicatie voor sommigen als eerste pc
fungeren
• Ondersteuning voor Desktop dock om de
HP Elite x3 op allerlei POS-randapparaten
aan te sluiten en uit te breiden tot een
vaste POS-oplossing of workstation voor
managers1
• Voldoende computerkracht voor Microsoft
Continuum en een desktop-pc-ervaring
wanneer hij in het dock is geplaatst
• Voer krachtige desktopapplicaties uit met
HP Workspace

1.
2.
3.
4.

Een optioneel dock is vereist en moet apart worden aangeschaft. Randapparaten worden apart verkocht.
Geschikt voor handschoenen type 101.
HP Elite x3 draadloze oplader wordt apart verkocht.
Alleen GSM. Voor LTE is een afzonderlijk providercontract vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de dekking en beschikbaarheid in uw omgeving.
De verbindingssnelheden kunnen variëren naar gelang de omgeving, de netwerkcapaciteit en andere factoren. 4G LTE is niet op alle producten en in alle
regio's beschikbaar.
5. Een wireless access point en een internetverbinding zijn vereist. Openbare wireless access points zijn beperkt beschikbaar.
6. MIL-STD tests zijn niet bedoeld om geschiktheid voor contractvereisten van het Amerikaanse Department of Defense of defensiedoeleinden aan te tonen. De
testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack biedt
dekking tegen schade door ongelukken.
7. De testresultaten van het HP Total Test Process vormen geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testcondities. Een optioneel HP Accidental
Damage Protection Care Pack biedt dekking tegen schade onder de testcondities en schade door ongelukken.
8. IP67-testresultaten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties onder deze testomstandigheden. Een optioneel HP Accidental Damage Protection Care Pack
biedt dekking tegen schade onder de testcondities en schade door ongelukken.
9. Een licentie voor HP Workspace is vereist. De HP Elite x3 moet zich in het HP Elite x3 Desk Dock bevinden of verbonden zijn met het HP Elite x3 Lap Dock, die elk
apart of als onderdeel van een oplossing worden verkocht. Zakelijke applicaties moeten over een licentie voor virtualisatie op het bedrijfsnetwerk beschikken.
10. Wordt apart verkocht.

Meld u aan voor updates op
hp.com/go/getupdated
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