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Wincruiser: Evolutie in de auto

Tijdsdruk en efficiëntie lijken tegenwoordig steeds meer een grip op de bedrijfsvoering te krijgen, daardoor is de computer
niet meer weg te denken in het arbeidsproces. Maar waarom dan geen computer voor in de auto? Veel ambulante
beroepen hebben naast hun werk vaak nog een administratieve functie, die net zo gemakkelijk onderweg gedaan kan
worden.

Iedereen heeft wel een laptop en een navigatie systeem. Daarnaast vaak ook nog een carkit en een PDA. De autoradio
hoort er dan ook bij en sommigen hebben een portable DVD speler voor tijdens de vakantie. Het liefst sluiten we onze ipod dan ook nog aan. Inmiddels hebben we dan een keur aan kabels, zuignappen, draden en aansluitingen. Waarom
niet alles in één? Bovenstaande apparaten kunnen vervangen worden met de Wincruiser De volgende functies zijn
standaard:
- FunctieOmschrijving
Navigatie met TMCStandaard worden de kaarten van heel europa voorgeïnstalleerd. TMC met
filemeldingen en flitsmeldingen is standaard.
E-mailDe auto heeft een eigen e-mailadres naar keuze met de mogelijkheid
om te mailen naar een vast e-mailadres van bijvoorbeeld het hoofdkantoor.Pop en imap zijn standaard ondersteund.
Internetbrowser (internet explorer)Internet is mogelijk via de ingebouwde browser welke op internet explorer gebaseerd
is. Je weet dus dat alle pagina&rsquo;s gewoon te openen zijn. Met een HSDPA kaart van KPN heeft u landelijke
dekking. Door de handige favorietenknoppen kunt u uw belangrijkste pagina&rsquo;s snel openen.
Multimedia met mp3,
dvd, divxWindows media player® ondersteunt veel afspeelformaten. Onze software maakt hier gebruik van en door de
updates blijft hij dat ook doen.
Radio met RDS De gewone autoradio is niet meer weg te denken uit de auto vandaar dat
deze ook is geïntegreerd in de software. Met RDS kunt u ook de zenders zien. Met 10 voorkeuzezenders heeft u de
favorieten binnen bereik
CD spelerNaast de radio wilt u natuurlijk ook uw oude trouwe cd&rsquo;s blijven afspelen. Dat
kan&hellip;
Mogelijkheid om eigen programma&rsquo;s te startenDoor de Wincruiser software kunt u zelf bijvoorbeeld uw
business- software toevoegen zodat u makkelijker onderweg kunt werken.
Bluetooth carkitDe Carkit is verplicht en dus
ook aanwezig op de Wincruiser. U kunt via de software de telefoon eenmalig aanmelden en de gesprekken aannemen of
weigeren. Verder kunt telefoonnummers kiezen en bellen. Bijna alle bluetooth toestellen kunt u aanmelden
Foto
viewerFoto&rsquo;s kijken kan met de ingebouwde foto viewer. Zo kunt u de foto&rsquo;s op uw camera meteen
bekijken of reclamefilms in uw auto laten lopen voor commerciële doeleinden.Extra's Onder Extra's vallen een aantal
leuke en belangrijke functies: Weer, actuele brandstofprijzen, calculator en kladblok.

Eenvoudige bediening.
Al deze functies zijn zeer eenvoudig te bedienen door de Wincruiser software. Door de eenvoudige menu&rsquo;s en het
touchscreen scherm zijn alle functies snel op te roepen. Daarnaast kun je muziek luisteren en navigeren in één, of
internetten en tegelijk een cd beluisteren. Probeer het zelf Doe de online Demo.Klik hier voor een online demonstratie.
Voor iedere auto&hellip;.
Wincruiser is universeel. Als er een autoradio in kan, dan kan er ook een Wincruiser
ingebouwd worden. Er zijn 3 modellen beschikbaar.
Enkel dins met los scherm (even groot als een autoradio)
Dubbeldins met geïntegreerd scherm
Los systeem met los scherm voor in het dashboardkastje of ergens andersOp deze manier is de Wincruiser altijd in te
bouwen. In sommige gevallen is het mogelijk om het bestaande scherm te gebruiken. Voor sommige auto&rsquo;s zijn
zelfs autospecifieke modellen beschikbaar.
Voor Iedereen!
Waar je ook werkt, iedereen heeft onderweg vaak veel tijd over. Is het niet in de file dan is het wel tijdens het wachten op
een klant of voor een open brug. Vertegenwoordigers werken onderweg de bezoekverslagen bij. Loodgieters werken de
facturen vast uit bij de klant en architecten downloaden tekeningen ter plaatse. De mogelijkheden zijn
eindeloos! Iedereen die veel in de auto zit weet hoe belangrijk het is om een goed multimediasysteem aan boord te
hebben. Tegenwoordig zijn we steeds langer onderweg. Mobiel werken heeft dan z&rsquo;n voordelen.
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De Wincruiser demo-film van de provincie Fryslan:
{youtube}Xlb5MvyakhI&FMT=18{/youtube}
{youtube}vyM-lCdPwbk{/youtube}

Wijzigingen voorbehouden. © 2007 Mobikom B.V.

Wijzigingen voorbehouden. © 2007 Mobikom B.V.

http://www.wincruiser.nl

Powered by Joomla!

Gegenereerd op: 23 January, 2019, 06:44

