improving the quality, reliability
and efficiency of your field force
LINX mobile solutions

Wat maakt ons bijzonder?

LINX mobile solutions is expert in het
ontwikkelen van systemen voor
registratie op locatie. Wij leveren:

Door onze visie hebben wij een
bijzondere positie op de markt. Maar
er zijn meer punten die LINX bijzonder
maken:
o onafhankelijk van hardware
producenten
o eigen softwareontwikkeling
o eigen hardwaresupport- en
reparatieafdeling
o aanbieder van totaaloplossingen
o leverancier van alle pda's, handheld
computers, pentablets en ruggedized
notebooks
o leverancier van randapparatuur zoals
barcodescanners, RFID scanners,
GPS systemen, electronische
schuifmaten en mobiele printers

Advies
Wij denken met u mee over het
ontwikkelen en optimaliseren van uw
systemen.
Hardware
Door jarenlange ervaring weet LINX
welke hardware bij een specifieke
situatie past. Er is kennis aanwezig
over de nieuwste technologieën en
om van het systeem werkelijk een
oplossing te maken kan LINX deze
technologieën ook combineren zodat
een op maat gemaakt product ontstaat.
Software
LINX heeft een softwarepakket
ontwikkeld, 2L (tool), waarmee de
gebruiker zelf systemen voor registratie
op locatie kan ontwikkelen en beheren.
Totaaloplossing
De hierboven beschreven functies
kunnen afzonderlijk worden ingezet,
maar wanneer ze gecombineerd
worden, vormen ze een totaaloplossing.

Onze visie
Gebruikers van systemen voor
registratie op locatie dienen zelf de
controle te hebben over hun systeem
van gegevensinwinning. Zij moeten met
gebruik van eigen kennis en arbeid het
systeem naar eigen inzicht kunnen
optimaliseren. LINX mobile solutions
geeft de gebruikers het gereedschap
om dit uit te kunnen voeren.

Waar kunt u ons inzetten?
Het profiel van onze klanten is erg
divers. De omvang van de bedrijven
verschilt sterk. Om een goed beeld te
krijgen van waar u ons kunt inzetten
geven we enkele voorbeelden van
werkvelden waarin eindgebruikers,
zowel nationaal als internationaal,
actief zijn.
Deze activiteiten betreffen:
zaadveredeling, vegetatiekartering,
bodemonderzoek, bosbouw, inspectie,
keuring en certificering, de openbare
ruimte, field service, verkoop en
logistiek. Kortom, in welk vakgebied
u ook werkzaam bent, LINX mobile
solutions helpt u om de kwaliteit,
betrouwbaarheid en efficiëntie
van uw buitendienst te verbeteren.
Wilt u meer weten over LINX mobile
solutions of haar producten, neem
dan contact met ons op.

Costerweg 5 Postbus 136 NL-6700 AC Wageningen tel:+31(0)317 497622
fax:+31(0)317 497821 www.linxmobile.com www.softwareforhandhelds.com
developers of 2L, the easy way to create mobile data collection applications
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