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Pressmeddelande 7/2017 

JLT Mobile Computers levererar stryktåliga datorer till världsledande 
biltillverkare för användning i deras lagerverksamhet i USA 

Kunden väljer den stryktåliga VERSO+ 10-datorn från JLT på grund av dess kompakta 
format och överlägsna prestanda 

Chandler, Arizona, USA, 26:e april, 2017 * * * JLT Mobile Computers, utvecklare och 

tillverkare av stryktåliga datorer för krävande miljöer, har fått en order på ett flertal VERSO™+ 

10-datorer till en stor internationell biltillverkare för användning i deras USA-lager. Ordern 

positionerar JLT väl för framtida affärer då detta är en del av en större utrullning av 

fordonsdatorer hos företaget som har ett flertal produktion- och distributionsanläggningar världen 

över.  

”VERSO+ 10-datorn har marknadens minsta format och representerar en ny klass av stryktåliga 

datorer som med full tillförlitlighet levererar bästa tänkbara användarupplevelse även i de mest 

krävande miljöer”, säger Eric Miller, VD för JLT Mobile Computers Inc. ”Konkurrensen från 
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väletablerade kollegor i branschen var hård och att valet då faller på vår VERSO+ 10-dator 

bevisar att dess kompakta format och utmärkta prestanda är vinnande egenskaper inom 

logistikverksamhet”.  

Den praktiskt taget okrossbara kapacitiva pekskärmen (PCT) med JLT PowerTouch™-teknologi 

ger användaren en upplevelse likt den hos konsumentprodukter, men med en avsevärt mycket 

bättre hållbarhet. Till skillnad från datorer med resistiva skärmar, där en av de vanligaste 

orsakerna till driftstopp är att pekskärmen går sönder och datorn behöver repareras eller bytas 

ut, är den kapacitiva skärmen mycket tålig mot repor och slitage. Med JLT PowerTouch skyddas 

skärmen av en 1,8 mm tjock, kemiskt härdad glasskiva, vilket minimerar oförutsedda avbrott och 

produktiviteten ökas. Vidare ger skärmen en ojämförlig ljusstyrka och mycket bra skärpa, vilket 

gör datorn idealisk för användning av virtuella tangentbord. Lösningen kan då anpassas helt och 

hållet utifrån verksamhetens behov och ger större flexibilitet för användaren. Dessutom kan den 

kapacitiva skärmen, precis som resistiva varianter, användas med handskar av olika slag, även 

när skärmen är fuktig eller blöt.  

Datorn är utrustad med inbyggda PIFA-antenner för WiFi och Bluetooth för att garantera 

tillförlitlig trådlös uppkoppling över stora områden. Konfigurerad med Intel® E3845-processor, 

64-bitars operativ system och 4GB DDR3 RAM-minne är den rustad för att köra mycket 

krävande applikationer. Tack vare den flexibla Quicklock dockningslösningen på VERSO+ 10 

ges kunden möjlighet att nyttja samma dator för flera olika användningsområden inom 

verksamheten, vilket är både kostnadseffektivt och praktiskt då enheter kan flyttas mellan olika 

fordon eller användare och enkelt bytas ut vid behov.   

För mer information om JLT Mobile Computers samt dess produkter, besök 

www.jltmobile.com.  

Om JLT Mobile Computers 
JLT Mobile Computers is a leading developer of rugged mobile computers for demanding 
environments. These PC-type computers are developed and manufactured in Sweden for 
professional use and are characterized by very high reliability in the face of moisture, dust, 
vibration, electromagnetic fields or extreme temperature – reliability that is required for use in 
areas such as transportation, warehousing / logistics, forestry, mining, automation, military and 
rescue vehicles. JLT operates globally with offices in Sweden and the US, complemented by a 
network of sales partners that provide complete solutions and local support. JLT has delivered 
over 90,000 PCs since its inception and the company’s turnover in 2016 was SEK 127 million. 
The headquarters in Växjö, Sweden houses the development, service and administration 
departments. The company was founded in 1994 and since 2002 has been listed on the 
NASDAQ OMX, First North, under the symbol JLT by Remium as Certified Advisor. For 
additional information, please visit www.jltmobile.com. 
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