JLT lanserar en ny klass stryktåliga fordonsdatorer
Den nya datorn VERSO+ 10 med snabbmontering kombinerar ledande prestanda och
stryktålighet i branschens minsta formfaktor

Växjö, 5 maj 2014 * * * JLT Mobile Computers, som utvecklar stryktåliga datorlösningar
för de tuffaste miljöerna, lanserade i dag VERSO+ 10-datorn med QuickLock, en ny klass
stryktåliga fordonsterminaler. VERSO+ 10-datorn är utrustad med en Intel® Core™ i5processor, och ger ledande prestanda och stryktålighet i branschens minsta formfaktor, vilket
gör den speciellt lämplig för installationer i trånga kabiner eller andra små utrymmen. Med
snabbmonteringsfunktionen QuickLock kan datorn lätt anslutas till och tas ut ur ett fordon för
att underlätta service, flyttas mellan fordon eller förebygga stöld genom att man tar ut den vid
slutet av arbetsdagen. Med en reptålig 10-tums XGA skärm läsbar i direkt solljus och med
multi-touch pekfunktion, representerar VERSO+ 10-datorn en utökning av den tåliga JLT
VERSO-serien som också inkluderar 12-tums och 15-tums datorer. Den har samma höga
tillförliglithet som resten av VERSO-serien när den används i tuffa miljöer såsom gruvdrift,
hamnar, utomhuslogistik, frysförvaring, skogs- och jordbruk.
VERSO-serien lanserades under början av 2013 och har sedan dess snabbt tagits i bruk av
kunder världen runt med höga krav på prestanda, stryktålighet och tillförlitlighet. Med den
nya VERSO+ 10-datorns QuickLock-funktion och mindre formfaktor har kunder nu ett mer
flexibelt och kompakt alternativ, men med samma utomordentliga prestanda och stryktålighet.
Som övriga JLT:s datorer är VERSO+ 10-datorn uppbyggd från grunden för att leverera
maximal driftsäkerhet och funktion i mycket krävande miljöer. Den är försedd med en Intel
Core-processor alternativt en Intel dubbelkärning Atom processor. Bland inbyggda funktioner
ingår 9-36 V strömförsörjning, backupbatteri för att garantera oavbruten drift under
strömavbrott, WLAN-kommunikation med inbyggda mycket effektiva PIFA-antenner,
specialkonstruerade för tillförlitlig Wi-Fi-anslutning i områden med undermålig täckning.
Nytt i VERSO+ 10-datorn är en Bluetooth PIFA-antenn som erbjuder en lång räckvidd och
stabil kommunikation med handhållen kringutrustnin. Nytt är också tillvalet externa antenner
för både WLAN och Bluetooth för mycket krävande miljöer såsom hamnar. VERSO+ 10datorn kan också utrustas med 3G WWAN-kommunikation. VERSO+ 10-datorn kan beställas
med operativsystemen Windows 7 Pro, Windows Embedded Standard 7, Windows 8.1 eller
Windows Embedded 8 Standard.
”Med den nya VERSO+ 10-datorn bygger vi på framgången med VERSO-serien tåliga
fordonsdatorer som sedan lanseringen i januari förra året valts av kunder inom gruvdrift,
sågverksindustrin, off-shore-branschen, hamnar och andra krävande tillämpningar,” säger Per
Holmberg, VD på JLT. ”Med VERSO+ 10-datorn stärker vi vår ledande position inom
marknadens high-end-segment genom att tillhandahålla den minsta formfaktorn och större
flexibilitet med samma höga prestanda.”

Alltfler kunder väljer också JLT:s Care Service Level Agreement. Med tillägg av denna ”NoQuestions-Asked”-service, garanteras kunderna en hög supportnivå och korta reparationstider
för att maximera datorns upptid till en förutsägbar kostnad.
VERSO+ 10-datorn finns nu med Atom D2550-processorn och kan beställas från JLT:s
återförsäljare. Alternativet med Core i5-processorn finns tillgänglig från andra halvåret 2014.
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