
WORKABOUT PRO™ 3
Pracuje tak ciężko, jak tego wymagasz

Potrzeby biznesu zmieniają się 
niemal codziennie, tworząc 
zapotrzebowanie na komputery 
mobilne, które potrafią za nimi 
nadążyć. Przedstawiamy naj-
nowszą innowację od firmy 
Psion - WORKABOUT PRO 3.

Inteligentny, wytrzymały i co 
najważniejsze wszechstronny -  
WORKABOUT PRO 3 to nowy typ 
komputera mobilnego, który 
dostarcza możliwość wybóru 
niezliczonych dodatków, aplika-
cji i aktualizacji. To wszystko 
sprawia, że będzie pracować tak 
ciężko jak tego wymagasz.



Elastyczny, konfigurowalny i wytrzymały komputer mobilny

Elastyczny jak Ty
Gniazdo rozszerzeń w  WORKABOUT PRO 3 
umożliwia łatwe i szybkie dodawanie no-
wych modułów, co pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze. Dostępnych jest wiele 
modułów - zaczynając od czytników linii 
papilarnych i paszportów, na czytnikach 
RFID kończąc.

WiFi lub GPRS, skanery, imagery i moduły 
RFID – WORKABOUT PRO 3 ustanawia nową 
generację w budowie modułowej, która 
pozwala użytkownikom na łatwą konfigu-
rację i dopasowanie do różych zadań.

Podłącz, uruchom i zyskaj nową funkcjonal-
ność. Przenośnych urządzeń Psion nie trzeba 
wyrzucać, gdy zmieniają się potrzeby rynku. 
Klient może w łatwy sposób dodać moduł
i zyskać nową funkcjonalność.

Mobilność w założeniach
WORKABOUT PRO 3 Natural Task Support™ 
oznacza, że pracownicy mobilni wykonują 
swą pracę szybciej i w bardziej komfortowy 
sposób. Wynika to z tego, że urządzenie 
zostało zaprojektowane z uwzględnieniem 
zapewnienia odpowiedniego poziomu wy-
trzymałości, ergonomii pracy i wykorzy-
stania w każdych warunkach środowiska.

Można zacząć od wyświetlacza full-VGA 
zapweniającego lapszą widoczność detali 
oraz ergonomicznej klawiatury przystoso-
wanej do obsługi jedną ręką. Ale liczy się 
coś więcej niż same parametry techniczne - 
to wrażenie jakie towarzyszy ci, gdy 
trzymasz ten komputer w dłoni.

Solidność i niezawodność 
WORKABOUT PRO 3 będzie towarzyszyć ci 
wszędzie tam, gdzie zaprowadzi cię twoja 
praca. WORKABOUT PRO 3 jest zbudowany 
tak, aby wytrzymywać wielokrotne upadki 
na beton z wysokości 1.8 m oraz wibracje i 
wstrząsy. Spełnianie normy IP65 gwarantuje 
odporność na pył i wodę.

ZASTOSOWANIA

SNCF

11,500 komputerów 
WORKABOUT PRO 
używanych przez SNCF

• Mobilna kontrola biletów
dramatycznie zmniejszyła
oszustwa, ponieważ jest ona
teraz o wiele bardziej wydajna.

• Lepsza obsługa klienta jest
wynikiem stałego dostępu w
czasie rzeczywistym do szcze-
gółowych danych.

• Przekazywanie informacji oraz
raportów z kontroli biletów
przez inspektorów do biura jest
o wiele szybsze i pozbawione
błędów.

Po więcej informacji zapraszamy na www.boss.net.pl

Jeszcze większa mobilność
Stworzony z myślą o pracownikach terenowych, WORKABOUT PRO 3 jest idealnym roz-
wiązaniem dla osób pracujących w różnych branżach, włączając w to mobilny serwis, 
logistykę, magazyny, transport i wiele innych. Jego wyjątkowa wszechstronność sprawia, że 
otrzymujesz jedno urządzenie, które spełnia wiele wymagań. WORKABOUT PRO 3 został tak 
zaprojektowany, aby stać się kluczowym elementem Twojej infrastruktury.

WORKABOUT PRO 3 będąc wiodącym produk-
tem w swojej kategorii gwarantuje, że otrzy-
masz dokładnie takie urządzenie, jakiego po-
trzebujesz. Ponadto masz możliwość skorzy-
stania z dodatków, których potrzebujesz już 
dziś, jak i możliwość przyszłej rozbudowy wraz 
z rosnącymi potrzebami.

Liczba dodatków i aplikacji, z których 
możesz skorzystać jest niegraniczona. 
Niezależnie od tego czy jest to kamera dla 
pracowników terenowych czy GPS używany 
do śledzenia miejsc dostawy towarów - 
istnieje rozwiązanie dla każdej aplikacji.

Cechy i zalety

WORKABOUT PRO™ 3



Poczwórna ładowarka akumulatorów
W poczwórnej ładowarce akumulatorów 
można jednocześnie ładować akumulatory 
standardowe lub o dużej pojemności.

Uchwyt pistoletowy - dostępnych wiele opcji
Uchwyt pistoletowy WORKABOUT PRO 3 pozwala 
na łatwą konwersję urządzenia do pracy w formie 
pistoletu. Dostępnych jest wiele opcji uchwytów 
pistoletowych, które zapewniają uzyskanie 
optymalnej konfiguracji danego wariantu 
urządzenia oraz realizacji określonych zadań.

Nasadki i rozszerzenia - wiele opcji
Prezentowana jest nasadka imagera 1D, która jest 
kompaktowym i ergonomicznym rozwiązaniem 
małej mocy w zakresie skanowania, które zapew-
nia wyskoką dokładność odczytu. Automatycznie 
i bez żadnych dodatkowych ustawień dostosowu-
je się do waruków oświetlenia i zapewnia wy-
jątkowo wyrażną linię pozycjonowania, która jest 
widoczna nawet przy silnym nasłonecznieniu.

Kompletna lista akcesoriów dostępna pod adresem www.boss.net.pl

Poczwórna stacja dokująca z UPS
Poczwórna stacja dokująca pozwala na równo-
czesne szybkie ładowanie czterech akumulatorów 
w komputerach WORKABOUT PRO 3 wraz z za-
pewnieniem komunikacji za pośrednictwem 
10/100 BaseT Ethernet.

Stacja dokująca
Stacja dokująca zapewnia współpracę ze 
wszystkimi wariantami WORKABOUT PRO 3. 
Zapewnia łączność USB typu Host i Client. 
Dodatkowe gniazdo ładowania sprawia, że 
zawsze możemy mieć w pełni naładowany 
dodatkowy akumulator.

Uchwyt samochodowy z zasilaniem 12V
Niezwykle solidna i wstrząsoodporna pojedyncza 
stacja dokująca połączona z ładowarką, która jest 
zasilana ze źródła prądu stałego o napięciu od 9V 
do 20V. Ten uchwyt pozwala na bardzo szybkie 
umieszczenie i wyjęcie WORKABOUT PRO 3, przy 
jego jednoczesnym pewnym osadzeniu - nawet
w środowisku o silnych wibracjach. Dostępna jest 
również opcja bez zasilania.

Poczta/Kurierzy

Praca w terenie

Logistyka

Akcesoria
WORKABOUT PRO™ 3



Modele
• WORKABOUT PRO 3 C
• WORKABOUT PRO 3 S

Platforma
• Procesor PXA270 624 MHz
• 1 GB Flash
• 256 MB RAM

System operacyjny
• Windows® CE 5
• Windows Mobile® 6.1 

Classic, Professional

Łączność bezprzewodowa 
Opcjonalne moduły rozszerzeń:
• 802.11a/b/g Compact Flash Radio

dostępny w modelu C
• 802.11b/g Compact Flash Radio

wszystkie modele
• GPRS EDGE - 850/900/1800/1900

transfer głosu i danych
• 3G HSDPA - 850/1900/2100 MHz

transfer głosu i danych
• Zintegrowany Bluetooth® Class II,

V 2.0 + EDR
• Uwaga: wszystkie moduły rozszerzeń

mogą być zainstalowane fabrycznie
lub przez użytkownika

Skanery
• Skaner ID o zasięgu standardowym,

powiększonym lub w konfiguracji
automatycznej

• Skaner 1D
• Skaner 2D
• Opcjonalny uchwyt pistoletowy
• Uwaga: wszystkie moduły rozszerzeń

mogą być zainstalowane fabrycznie
lub przez użytkownika

Opcjonalne moduły RFID
• Moduł HF

Częstotliwość: 13.56 MHz
Wspierane tagi: ISO 15693, Philips®
ICode™; TI Tagit™;  Tagsys (C210,
C220, C240, C270)
Zasięg odczytu/zapisu do: 3.15 in
(8 cm)

• Moduł MIFARE™
Częstotliwość: 13.56 MHz
Wspierane tagi: ISO 14443 A&B,
MIFARE
Read/write range up to: 1.97 in
(5 cm)

• Moduł LF
Częstotliwość: 125 kHz, 134.2 kHz
Wspierane tagi: EM 4x0x, EM 4x50;
Hitag 1 & 2; ISO HDXA & FDXB
Zasięg odczytu/zapisu do: 2.76 in
(7 cm)

• Moduł UHF
Częstotliwość: 868 MHz lub 915 MHz
Wspierane tagi: EPC Class 1 Gen 2,
inne protokoły w zależności od
regionu
Zasięg odczytu do: 98.425 in
(250 cm)

Złącza zewnętrzne
• Złącze tether z pełną funkcjo-

nalnością RS232 i USB On-The-Go
(USB 1.1)

• Złącze typu Low-Insertion Force (LIF)
w stacji dokującej

• Gniazdo zasilania DC

Interfejs użytkownika
• Kolorowy ekran dotykowy

3.7 in (9.398 cm)
Rozdzielczość Full VGA 480 x 640
Transfleksyjny ekran TFT
Czytelny w świetle słonecznym (do
zastosowań na zwnątrz)
Wysokiej sprawności regulowane
podświetlanie LED - 165 cd/m2

• Ekran dotykowy (standard)
Obsługa rysikiem lub palcem
Możliwość odbioru podpisu
• Klawiatury

Pełna alfanume-
ryczna (model C)
ABCDEF

Pełna alfanume-
ryczna (model S)
QWERTY

Tylko numeryczna
(model S)

Podświetlana, klawiszwe
o dużej trwałości

• Audio
Głośnik 90 dB
Mikrofon
Brzęczyk 86 dB (standard)
Brzęczyk 95 dB (wraz ze skanerem)

Środowisko programowania
• HTML, XML
• Psion Mobile Devices SDK
• Hardware Development Kit (HDK)
• .NET oraz C++ przy użyciu

Microsoft Visual Studio® 2005
• Java ze wsparciem JDK 1.2.2 lub

nowszym
• Standardowy protokół API

Windows sockets (CE.net)

Aplikacje
• Internet Explorer® 6.0
• Psion Voice Dialer oraz Contacts

Manager w Windows®  CE 5
• PTX Connect VoIP
• Oprogramowanie emulujące

terminal, wsparcie dla IBM 5250,
IBM 3270, HP2392, ANSI and TESS

• Mobile Control Centre (MCC)
zarządzanie komputerem

Porty rozszerzeń
• Jedno gniazdo pamięci SD/MMC
• Interfejs End-cap USB wspierający

dodatkowy moduł GPS
• 100-pinowy interfejs rozszerzeń

wspierający PCMCIA (type II),
GPRS/EDGE oraz inne moduły
rozszerzeń opracowane przy
wykorzystaniu Psion Teklogix
Hardware Development Kit

• Interfejs Flex cable wspierający
moduł skanera (szeregowy) oraz
imagera (USB)

• Jedno gniazdo karty CF Type II

Zarządzanie energią
• Opcjonalny akumulator

3.7V, 3300 mAh
• Opcjonalny akumulator

3.7V, 4400 mAh
• Pomiar parametrów pracy
• Wbudowana ładowarka
• Wymienny akumulator

podtrzymujący pamięć

Środowisko pracy
• Wytrzymuje wielokrotne upadki

z wysokości 1.8 m (6 ft) lub 26
upadków (na 12 krawędzi, 6 naro-
żników, 8 powierzchni) z wysokości
1.5 m (5 ft) na gładki beton podczas
pracy razem z akcesoriami typu
WiFi, skaner, uchwyt pistoletowy.

• Deszcz/pył: IP65, IEC 60529
• Temperatura pracy: -4°F to 122°F

(-20°C to +50°C)
• 5%-95% RH bez kondensacji
• Temperatura przechowywania:

-40°F to 140°F (-40°C to +60°C)
• ESD: +/- 8kVdc przez powietrze,

+/-4kVdc przez kontakt

Wymiary
• WORKABOUT PRO 3 C:

8.78" x 2.95"/3.94" x 1.22"/1.65"
(223 mm x 75/100 mm x 31/42 mm)

• WORKABOUT PRO 3 S:
7.87" x 2.95"/3.94" x 1.22"/1.65"
(200 mm x 75/100 mm x 31/42 mm)

Certyfikaty
• Bezpieczeństwa: CSA/UL60950-1,

IEC 60950-1, EN60950-1
• EMC: FCC Part 15 Class B

EN 55022; EN 55024;
EN301 489

• Laser: IEC 60825-1, Class 2
FDA 21 CFR 1040.10.
1040.11 Class II

• Bluetooth: 1.2
• Uchwyt samochodowy: znak e

Kompletna lista akcesoriów dostępna 
pod adresem www.boss.net.pl

Produkt zgodny z ROHS.
* Produkt oznaczony znakiem CE.
* Specyfikacja może ulec zmianie bez 

powiadomienia.

Po więcej informacji zapraszamy na www.boss.net.pl
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Specyfikacja*
WORKABOUT PRO™ 3

Dział sprzedaży:
Boss Computers ul. J. Lea 203, 30-133 Kraków
tel. 12 661 38 00, kom. 508 000 636
handel@boss.net.pl




