
                             
 
 
 
 
  

 

Čárový kód 
a mobilní terminál ve skladu 

 
 

� Zamezení záměnám položek 

� Automatická identifikace sortimentu čárovým kódem 

� Automatická tvorba příjemek a výdejek v SB KOMPLET WIN 

� Současné zpracování více dokladů 

� Využití dodavatelských čárových kódů 

� Zpětné dohledávání času a obsluhy pro každý pohyb položky 

� Zrychlení a zefektivnění práce 

� Uživatelsky příjemné ovládání mobilního terminálu 

� Sledování položek na sériové čísla a šarže 

� Zamezení výdejů bez vyfakturování 

� Varianta s přenosem dat pomocí Wi-Fi 
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terminály pro mobilní sb ěr dat Cena bez DPH

UNI HT630 laser, p řenosný terminál 4,5MB, DOS 17 400 Kč
komunika ční a dobíjecí základna pro HT630 2 270 Kč

UNI HT660 laser, p řenosný terminál 64MB, Wifi, WIN CE 30 490 Kč
komunika ční a dobíjecí základna pro HT660 3 590 Kč

snímače čarového kódu Cena bez DPH

Argox AS-8000 CCD sníma č, stojánek, s tla čítkem 1 551 Kč
Metrologic 5145, laser.sníma č, bez stojánku, s tla čítkem 3 390 Kč
Metrologic 9520, laser sníma č, stojánek, autoscan 4 920 Kč
Metrologic 9535, laser sníma č bezdrátový, bluetooth, USB 9 516 Kč

tisk etiket s čarovým kódem Cena bez DPH

TLP2844 Zebra 13 200 Kč

Termotiskárny LP 2844-Z jsou výkonné tiskárny s novým 32 bitovým mikroprocesorem
a se třemi komunikačními rozhraními - paralelní, sériové a USB. Volitelně je možno
připojit rozhraní ZebraNet PrintServer II, které umožní rychlou a snadnou integraci
tiskárny do sítě. LP 2844-Z se vyznačuje dvojitou pevnou konstrukcí a praktickým
OpenACCESSTM designem pro snadné závádění média. Maximální šíře tisku 104mm.

příklady řešení Cena bez DPH

Argox AS 8000 + HT630 + aplika ční SW pro prodej 29 121 Kč
Řešení pro typický sklad s využitím hardwaru pro identifikaci zboží pomocí čarového kódu (ČK). Pultový prodej, 
mobilní operace - prodej zákazníkovi. Menší sklady, maloprodejny.

Metrologic 9520 + HT630 + TLP2844 Zebra + aplika ční SW pro prodej 45 690 Kč
Oproti varianttě I. : vyšší kvalita snímání pevným snímačem (laser). Tato varianta umožňuje navíc tisk etiket ČK.

Metrologic 9520 + HT660 + TLP2844 Zebra + aplika ční SW pro prodej, inventuru 62 600 Kč
Terminál určený pro sběr dat pracuje ve WIN prostředí (stejné jako u PC) a umožňuje pracovat v režimu on-line
(aktuální náhled na skladová data). Windows terminály poskytují vyšší funkcionalitu. Tato varianta umožňuje tisk 
vlastních etiket a je určena i pro inventarizaci skladu.

Jednotlivé aplikace a položky HW lze kombinovat dle  požadavk ů zákazníka

Naše služba = Vaše spokojenost

Vysoce odolný, lehký kompaktní přenosný terminál pro sběr dat s vysokou spolehlivostí, flexibilitou a 
nenáročnou údržbou. Je vybaven interním laserovým nebo CCD snímačem čárového kódu, LCD 
grafickým podsvíceným displejem, fosforeskující klávesnicí a pamětí až 4,5 MB SRAM. Napájen je pomocí 
Li-ion baterie, která vydrží 12 hodin nepřetržitého provozu. Komunikace mezi PC a HT630 probíhá přes 
komunikační stojan, který souběžně nabíjí baterii v terminálu. Vysoká odolnost proti nárazu a vodě (IP54), 
ergonomický design, hmotnost pouhých 230g, 27 fosforeskujících alfanumerických kláves, grafický LCD 
podsvícený displej s 8*20 nebo 4*12 znakovým módem, Li-ion baterie s kapacitou pro 12 hodin 
nepřetržitého provozu.

Odolný přenosný PDA terminál se snímačem čárových kódů za skvělou cenu. Mocný nástroj pro všechny 
oblasti, ve kterých potřebujete provádět sběr dat. HT660 disponuje všemi vlastnostmi prvotřídního PDA, 
plus některými, které by jste u tak levného zařízení nečekali. Uživatelsky přívětivý ergonomický design s 
minimálními nároky na trénink a údržbu splňuje nároky na přesné a odolné průmyslové zařízení. 
Standardní výbavu HT660 tvoří MCL Collection pro rychlou tvorbu aplikací, integrovaná 802.11b/g WiFi 
karta, laserový snímač čárových kódů, 1 QVGA barevný dotykový displej a Bluetooth rozhraní - vše za 
fantastickou cenu. Volitelný GunGrip umožňuje nasazení v aplikacích vyžadujících časté snímání - typicky 
sklady. Na 1 nabití 12 hodinový provoz.


