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 EMPOWERING YOUR FIELD FORCE

 

Registratie op locatie
Wanneer u werkt met informatie uit het veld, 
zult u regelmatig op locatie registreren. 
Registratie op locatie gebeurt nog veel met 
pen en papier maar wordt steeds vaker 
vervangen door digitale registratie. Om 
digitaal te kunnen registreren heeft u een 
betrouwbaar systeem (front office) nodig dat 
past bij uw werkwijze en de organisatie van 
uw  bedrijf. Dit systeem op maat zal speciaal 
voor u ontwikkeld moeten worden. Hierdoor 
maakt u zich volledig afhankelijk van de 
bouwer van uw systeem van registratie op 
locatie. Ook voor toekomstige aanpassingen. 

LINX visie 
Volgens LINX dienen gebruikers van 
systemen voor gegevensinwinning zelf de 
controle te hebben over dit systeem. Zij 
moeten met gebruik van eigen kennis en 
arbeid dit systeem naar eigen inzicht kunnen 
samenstellen en optimaliseren. 
Om deze visie in de praktijk te kunnen 
brengen heeft LINX een softwarepakket 
ontwikkeld genaamd 2L (tool). 2L is een 
ontwikkelomgeving waarmee u snel en 
eenvoudig toepassingen voor digitale 
registratie kunt bouwen of bestaande 
toepassingen kunt aanpassen. Daarbij hoeft u 
zich geen zorgen te maken over de 
achterliggende technologieën en formfactors 
van de mobiele computers. Met 2L gebouwde 
toepassingen (2L applicaties) draaien op 
iedere mobiele computer. 
Natuurlijk gooien we u niet in het diepe. LINX 
biedt waar nodig ondersteuning. U kunt er ook 
voor kiezen om het ontwerp en het onderhoud 
volledig aan ons over te laten. 

Sleutelwoord onafhankelijkheid
Het sleutelwoord van 2L is onafhankelijkheid. 
Wanneer u 2L inzet bent u onafhankelijk van:
de software leverancier: u heeft de     
    applicatie in eigen beheer.
programmeerkennis: om met 2L te      
    kunnen werken heeft u geen kennis van 
    programmeren nodig
hardware: 2L applicaties draaien op alle 
    (mobiele) computersystemen. GPS- en 
    landmeetapparatuur, weegschalen, 
    RFID- en barcodescanners, schuifmaten
    etc. zijn hieraan te koppelen. 
back office systemen: 2L applicaties      
    sluiten aan op alle mogelijke back office 
    systemen. Ook op dynamische 
    management systemen (bijvoorbeeld 
    LIMS, WMS, ..).
toekomstige veranderingen t.a.v. 
    wensen en eisen binnen de organisatie: 
    u heeft de applicatie in eigen beheer, nu en 
    in de toekomst.

Kennis maken met 2L
Bent u geïnteresseerd en wilt u zelf eens met  
2L aan de slag? Vraag dan onze democd aan 
met daarop de demoversie van  2L. 
Applicaties gebouwd met de demoversie zijn 
volledig operationeel maar zullen bij 
registratie in het veld geen data opslaan. 
Er is ook een gratis ontwikkelversie van  2L 
beschikbaar (2L Lite) waarmee u applicaties 
kunt bouwen die wel data opslaan. De 
mogelijkheden ten opzichte van 2L 
Professional zijn echter beperkt. 
Download  2L Lite gratis van 
www.softwareforhandhelds.com. 
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Toepassingsmogelijkheden
2L toepassingen kunnen voor iedere branche 
worden gebouwd. LINX ziet onder andere de 
toepassingensgebieden:

Brochures
Uitgaande van de zojuist gespecificeerde 
toepassingsgebieden is een aantal brochures 
ontwikkeld. Het huidige aanbod brochures is:

2L De oplossing voor:
Digitale registratie op loctie
Houtmeten, VTA en inventarisatie
Digitaal registreren gekoppeld aan LIMS
Inspectie en registratie in de openbare   

ruimte
Veredelings- en scoringsregistratie
Inspectie, inventarisatie en keurhand-

having

Registratie op locatie middels RFID
Registratie op locatie mbv kaartmateriaal

Tot slot is er ook de LINX brochure waarin 
onze visie en werkwijze uiteen wordt gezet.

Projectbeschrijvingen
Van een aantal speciale projecten is een 
project-beschrijving opgesteld om als 
voorbeeld te dienen wat er met 2L bereikt kan 
worden. De beschrijvingen die op dit moment 
beschikbaar zijn, zijn de volgende:
Tot op de laatste meter nauwkeurig  
    graven
Maaien met de satelliet

Brochures aanvragen?
Deze brochures zijn telefonisch en via de mail 
op te vragen bij LINX mobile solutions.
U kunt ze ook downloaden van onze 
internetsite www.linxmobile.com. Onder de 
knop “Brochures” vindt u alle brochures en 
projectbeschrijvingen. 

Herkent u zich niet in deze 
toepassingen?
Neem dan contact met ons op. LINX staat 
altijd open voor innovatieve projecten.
Met 2L kan iedere denkbare mobiele
toepassing voor registratie gerealiseerd 
worden. 
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Milieu inspecties
monsterneming en inspectie 
voor bodem-, lucht- en water- 
onderzoek, ...

Sales
vertegenwoordigers, huis-aan-
huis verkoop, service 
merchandising, ...

Logistiek
tracking and tracing, voorraad 
beheer, verhuurbedrijven, 
koeriersdiensten, ...

Gezondheidszorg
patiëntenregistratie, thuiszorg, 
electronische logboeken, ...

Inspectie van de Openbare 
Ruimte t.b.v. beheer
speeltoestellen, groen en 
bomen, kunstwerken, straat-
verlichting, verkeersborden, ...

Inspectie in relatie tot 
regelgeving
brandveiligheid, legionella, 
keurhandhaving, verkeers-
controle, waterkering, ...

Plant en Dier
veredeling, I&R, huisvesting, 
productie, vegetatiekartering, 
houtmeten, ...

Field service 
service monteurs, technische 
buitendienst, facilitaire 
dienstverlening, tijd- 
urenregistratie, ...
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