
‐e  bre  sor ment 

Strålfors handdator 

 U ör orderregistrering eller inventering genom a  scanna eller knappa in ar kelnummer. 

 Er scanner kopplas ll Tilka som leverantör och kan kopplas ll e  flertal andra leverantörer. 

 Support på vardagar ingår i månadsavgi en. 

 Utrustningen är fristående och ingen dator behövs, men Ni behöver en Internetuppkoppling eller e  mobilt 
abonnemang för datatrafik (SIM‐kort). 

 Det går även a  få den skickade beställningen levererad ll Ert affärssystem som en fil, EDI eller XML. 
 

För a  beställa 

Skicka e  mail ll customer.service@stralfors.se där Ni anger vilken modell Ni önskar samt antal, företagsnamn, 
kontaktperson och gärna även organisa onsnummer och leveransadress (ej box). Ange även a  det är Tilka som Ni 
vill ha som leverantör i Er scanner. En säljare från Strålfors kommer sedan a  kontakta Er för a  skriva e  avtal. 

Det går också bra a  ringa Strålfors på 020‐535351 knappval 1 så registrerar de en beställning.  

Strålfors öppe der är vardagar 07.00 ll 21.00. 
 

Det finns tre olika modeller där det som skiljer är kommunika onssä et 

 Batch är den billigaste och den rekommenderas ll de flesta kunder som inte har specialbehov. Den måste 
dockas och trafiken skickas via en fast nätverkskabel. Den kostar 8 600 kr och då ingår dockningssta on och 
strömadapter. 

 LAN/WLAN kan även använda Ert trådlösa nätverk så a  Ni slipper gå ll en fast dockningssta on för a  
sända. Den kostar 10 500 kr och då ingår dockningssta on och strömadapter. 

 3G kan användas llsammans med e  SIM‐kort och kan då trådlöst kommunicera överallt där det finns mobil 
täckning från operatören. Ni väljer själva operatör och installerar SIM‐kort. Den kostar 10 500 kr och då in‐
går strömadapter. Dockningssta on kan köpas separat vid förfrågan. 

 

Månadskostnad 

E  abonnemang hos Strålfors llkommer som kostar 395 kr per månad. 

Kontakta oss för mer informa on  

Tilka Trading AB, 0499‐16900, www. lka.se 


