
 

 
 
 

 

APLICAȚII 

IZAR@MOBILE 2 este proiectat pentru citirea de la distanță, simplu și economic, a 
contoarelor și configurarea acestora. Cu ajutorul harții și o operație tactilă 
intuitivă, citirea funcționează foarte rapid și ușor. Suprafața poate fi adaptată 
flexibil la nevoile dumneavoastră. Dacă utilizatorul dorește să utilizeze cel mai bun 
dispozitiv pentru această aplicație, există IZAR@MOBILE 2 TABLET cu toate 
avantajele operării tactile. IZAR@MOBILE 2 funcționează pe o mulțime de alte 
dispozitive cu sisteme de operare Windows și acceptă, de asemenea, configurarea 
contoarelor și a dispozitivelor de sistem pentru o pornire facilă. IZAR@MOBILE 2 
poate fi operat complet independent. Interfața standard XLSX poate fi utilizată 
pentru importul și exportul direct al unui tur. În combinație cu portalul IZAR PLUS 
sau IZAR@NET pot fi efectuate 2 planificări de tururi și mai multe tururi de ajutor. 
 

CARACTERISTICI 

 Citire mobilă walk-by și drive-by a tuturor tipurilor de contoare (apă, încălzire, 
răcire, gas, electricitate) 
 Prețuri de citire mai scăzute 
 Fără reclamații din partea clientului 
 Afișarea locației contorului pe hartă 
 Valori electronice transmise corect 
 
 

 



 

 
 
CERINȚE DE SISTEM 

Cerințe generale: 

• Drepturi administrative asupra sistemului cu toate update-urile de securitate efectuate 

• Sistem de operare: Windows 7 Professional, Enterprise or Ultimate1; Windows 8 / 8.1 Core, Pro sau Enterprise1; 
Windows 10 Pro sau Enterprise1 

• JAVA 1.8 (Java Runtime Environment) Update 60 sau mai sus 
1
 (32/64 Bit) 

 
Cerințe Hardware: 

• Afișaj cu min. 1024x768 px 

• Procesor Dual-core cu min. 1,0 GHz 

• Min. 2 GB RAM 

• 5 GB spațiu liber hard 

• GPS integrat pentru suport hartă 

• Interfață Bluetooth pentru comunicație cu IZAR OH BT sau IZAR RECEIVER BT 

• Interfață LAN, WLAN pentru conețiune cu  IZAR@NET 2 

• USB, LAN, RS232 sau comunicație modem cu IZAR CENTER M-BUS master 
 
CARACTERISTICI GENERALE 

• Vizualizare locație contori pe harta interactivă pentru o citire facilă a turului 

• Dashboard pentru acces rapid al tururilor și a configurării 

• Import și export XLSX de până la 200 de contori într-un singur tur (extensibil până la 2000 de contori with 
modului XLSX 2000) 

• Suport înlocuire contor în combinație cu IZAR PLUS Portal / IZAR@NET 2 

• Configurare a contorilor și a dispozitivelor sistemului inclusiv fucția de creere, salvare și aplicare profil 

• Dispozitive configurabile: SHARKY 775, SCYLAR INT 8, SHARKY 774, HYDRUS, AERIUS, RAY RADIO, CORONA 
ER, IZAR RADIO EXTERN (PULSE, M-BUS, L-BUS/RS232), IZAR RADIO SEGMENT, IZAR RA ZVEI și modul IZAR 
RADIO COMPACT 

 

MODULE DISPONIBILE 

 IZAR@MOBILE 2 

IZAT@MOBILE 2 – Citire mobilă 
XLSX export și import a unui tur de până la 200 de contori pentru citire mobilă 
inclusiv modul SET Expert 

IZAR@MOBILE 2 – XLSX 2000 Mărire a numărului de contoare la 2000 pentru import și export 

IZAR@MOBILE 2 – SET Expert 
Configurare contori și dispozitive sistem cu IZAR OH BT sau IZAR CENTER M-BUS 
master 

 
SCREENSHOTS APLICAȚIE 

 


