
 

 

JLT introducerar nästa generations logistikdator 

 
Den nya JLT1214N-datorn har högre prestanda och bästa totala ägandekostnaden för 

logistiktillämpningar 

 

Växjö, Sverige, 5 mars 2014 * * *  JLT Mobile Computers, som utvecklar stryktåliga mobila 

datorer för krävande miljöer, annonserade i dag sin nästa generations logistikdator, 

JLT1214N. Baserad på den populära JLT1214-datorn, kombinerar JLT1214N beprövad 

driftsäkerhet med prestanda från en dubbelkärnig Intel® Atom™-processor, hög integrering 

av funktioner och de minsta fysiska dimensionerna i sin klass. Sammantaget levererar 

JLT1214N den bästa totala ägandekostnaden för många logistiktillämpningar, allt från 

lagerhållning och livsmedelsdistribution till frys-lager och cross-docking. 

 

Som alla JLT:s datorer är JLT1214N-datorn byggd från grunden för att leverera maximal 

driftsäkerhet och funktion i mycket krävande miljöer. Jämfört med dess föregångare, utnyttjar 

JLT1214N-datorn en dubbelkärnig Intel Atom D2550-processor med 4GB DDR3 internt 

minne, vilket ger den en prestandafördel på marknaden  

 

JLT1214N logistikdator har en klar 12-tums XGA-display med en resistiv pekskärm som är 

integrerat i ett mycket kompakt paket. Bland inbyggda funktioner ingår isolerad DC/DC 

strömförsörjning för säker drift trots instabil spänning i en elektrisk gaffeltruck, internbatteri 

för att garantera oavbruten drift under strömavbrott, samt WLAN med mycket effektiva 

PIFA-antenner speciellt designade för pålitlig WiFi-anslutning i områden med undermålig 

täckning. JLT1214N-datorn kan beställas med Windows 7 Pro eller Windows Embedded 

Standard 7 operativsystem. Datorn kan också fås med Windows 8 och Windows Embedded 8 

Standard. 

 

– Den populära JLT1214-datorn har blivit en riktig slitvarg för kunder världen över tack vare 

dess höga driftsäkerhet i kombination med låg total ägandekostnad. Med den nya JLT1214N, 

nästa generations logistikdator från JLT, tillgodoser vi ett ökande behov av prestanda som 

kommer från tillämpningar såsom krävande datainsamling t ex video, säkerhetsprogram 

såsom virusskydd, MS Office-program, samt nuvarande och framtida kapacitetskrav från 

lagerhanteringssystem (WMS), säger Per Holmberg, VD på JLT. 

 

Allt oftare väljer kunder att köpa JLT-datorer med JLT:Care Service Level Agreement. Med 

tillägg av denna ”No-Questions-Asked”-service garanteras kunderna en hög supportnivå och 

korta reparationstider för att maximera datorns drifttid till en förutsägbar kostnad. 

 

Logistikdatorn JLT1214N är i produktion i dag och kan beställas från JLT:s 

försäljningspartners.  

 

Ytterligare information: www.jltmobile.com  

http://www.jltmobile.com/


 
 

Presskontakt: Bettina Lerchenmüller, PRismaPR, +49 8106 247244, bettina@prismapr.com 

Presskontakt Storbritannien, Skandinavien, Benelux: Monika Cunnington, PRismaPR,  

+44-20-8133 6148, monika@prismapr.com 

Läsarkontakt: Per Holmberg, VD 0470-53 03 53, per.holmberg@jltmobile.com  

 

Om JLT Mobile Computers 

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för de tuffaste miljöerna. 

Datorerna av PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionellt bruk och kännetecknas av mycket 

hög driftsäkerhet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema temperaturer – 

funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, 

automation, försvars- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa och 

USA, och har levererat över 85 000 datorer. Under 2013 omsatte JLT 61 Mkr. Huvudkontoret med utveckling, 

service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på NASDAQ 

OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor. För mer information, se 

www.jltmobile.com. 
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