
ZEBRA
INSIDE OUT

Zebra’nın güçlü teknolojileri işinizde daha güçlü bilgiye sahip  
olmanızı ve geleceği daha iyi görmenizi sağlar.
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Global liderlik

40 yılı aşkın deneyimi ile Zebra, katma değer yaratan 
satış bayileri, entegratörler, bağımsız yazılım firmaları, 
distribütörler, OEM firmaları ve son kullanıcıları 
kapsayan geniş bir kanall ağına sahiptir. Tüm dünyada 
100’den fazla ülkede Global Fortune 500 şirketlerinin 
yüzden 90’ından fazlasına hizmet veren Zebra, iş 
ve yönetim gereksinimlerini karşılama konusunda 
öncülük yapmaktadır.

Yenilikçilik

Zebra’nın teknolojileri arasında yazıcılar ve  
teknolojinin son ürünü çeşitli yazılım ve donanım 
çözümleri bulunmaktadır. Zebra ayrıca  
radyo Frekans Tanımlama (rFId), gerçek zamanlı 
konum belirleme sistemleri (rTlS), Global 
Konumlandırma Sistemleri (GPS) ve Ultra Geniş Bant 
(UWB) da dahil olmak üzere, yeni çıkan teknolojilerin  
en önünde yer alır. 

Güvenirlik

Fortune 500 şirketlerinin %90’ı en üstün kaliteli, 
sağlam ürünleri ve hizmet ile garanti seçenekleri için 
Zebra’ya güvenmektedir.

Avrupa’da, İngiltere’deki merkezi ve bölge  
ofisleri ağından faaliyet gösteren Zebra, tüm  
dünyada dijital baskı ve otomatik tanımlama 
çözümleriyle şirketlerin kaynakları  
(ve insanları) belirlemesine, konumlandırmasına  
ve izlemesine yardımcı olur. Bunun genel faydası 
iş verimliliğinin artmasıdır.

Zebra Özel Baskı Grubu

Zebra Özel Baskı Grubu (SPG) talep üzerine basılı 
medya gerektiren noktalarda değişken bilgiler, 
barkodlu etiketler, rFId etiketleri, faturalar ve kimlik 
kartları yazdıran özel baskı cihazları tasarlamakta ve 
satmaktadır. Tüm dünyada kullanılan Zebra, verimliliğin 
arttırılmasına, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve 
daha etkin güvenlik sunmaya yardımcı olur.

Ürünler

• Termal barkod yazıcılar

• Mobil yazıcılar

• Fatura Yazıcılar

• rFId yazıcı/kodlayıcılar

• Plastik kart yazıcı/kodlayıcılar

• Kiosk yazıcıları

• ZebraCare™ Servisleri

Yazıcı donatıları ve sarf malzemeleri

• Etiketler

• Faturalar

• Bileklikler

• Etiketler

• Kartlar

• ribbonlar 
 
 
 

Zebra™ Konumlandırma Çözümleri

Zebra Konumlandırma Çözümleri, dünyanın en 
büyük tedarik zincirlerinin birçoğunda çeşitli 
pasif ve aktif yazılım ve donanım çözümleri 
uygulayarak bu kuruluşların pasif rFId ötesinde 
bir erişim kapasitesine sahip olmalarını sağlar.

Kritik önem taşıyan varlıkların fiziksel konumu 
ve durumu hakkında talep üzerine kesin bilgiler 
elde edilmesini sağlayan, çok çeşitli ölçeklenebilir 
rTlS teknolojileri sunar.

Çözümler

ISO/IEC 24730-3, Cisco® CCX Wi-Fi®, hassas 
GPS ve UWB teknolojilerine dayanan ürünler 
kullanmak suretiyle uygulamaya göre 
eşleştirilmiş, gerçek-zamanlı ve olay-tabanlı çeşitli 
konumlandırma çözümleri sunuyoruz.

Kaynak yönetimi

Gerçek zamanlı kaynak yönetimi çözümleri 
karmaşık lojistik faaliyetlerinde ürünlerin akışını 
optimize eder.

Geniş bir ürün portföyü sunan Zebra 
Konumlandırma Çözümleri, tüm önemli 
varlıkların ve insanların gerçek zamanlı olarak 
görülebilmesini sağlar. Sürekli durum bilgisi 
sağlanması, endüstriyel işleme sektörü ve  
insan-yoğun sektörlerde mal ve hizmet  
akışlarının optimize edilmesini sağlar. Bunun 
sağladığı yararlardan biri de Kurumsal Kaynak 
Planlaması (ErP) sisteminizden daha çok değer, 
işlem ve performans elde edilmesidir.

Zebra ve Zebra markalı ürünler hakkında daha 
fazlasını öğrenmek için www.zebra.com  
adresini ziyaret edin.

See more. Do more.

Yenilikçilik ve güvenilirliği ile tanınmış global bir lider olan Zebra Technologies Corporation (nASdAQ: ZBrA) 
müşterilerine daha bilinçli kararlar almalarını sağlayan güçlü teknolojiler sunar. Barkod, fiş, kart, kiosk ve 
rFId yazıcılar ve sarf malzemelerinden oluşan geniş ürün portföyümüz ile gerçek-zamanlı konumlandırma 
çözümlerimiz, varlıkların, insanların ve işlemlerin dijital bir sese sahip olmalarını sağlayıp, kritik öneme sahip 
bilgilerin daha iyi görülebilmesini sağlar. Zebra çözümleri hakkında daha fazla bilgi için: www.zebra.com
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GerÇeK-Zamanlı Konum Belİrleme 
İÇİn ZenGİn ürün portfÖYü

Varlıkların konumunun etkin bir şekilde 
belirlenmesi ve yönetilmesi

Günümüzde firmalar tüm faaliyetleri ve tedarik zincirleri 
içerisindeki hareketleri opitimize etmek amacıyla 
varlıklarının tamamen görülebilir olmasını sağlayan bir 
çözüm istiyor.Taleplerin hızlı ve tam karşılanması, daha 
yüksek verimlilik ve daha iyi kazanç anlamına geliyor.

Yenilikçi konumlandırma çözümlerimiz, pasif rFId 
ötesinde bir erişim kapasitesi sağlar. değerli varlıkların, 
cihazların ve insanların konumlarının belirlenmesi 
ve takip edilmesi, yönetilmesi ve azami bir şekilde 
değerlendirilmesinde son teknoloji ürünü donanım ve 
yazılımlar kullanılmaktadır. Bir tedarik zinciri içerisinde 
konteynerlerin takibinden, üretim faaliyetlerinin 
optimizasyonuna ya da geniş alan içerisinde varlık 
takibi sağlanmasına dek Zebra rTlS çözümleri,  

sürekli görünürlük sağlar. UWB, ISO/IEC 24730-3,  
Cisco CCX Wi-Fi ve GPS tabanlı teknolojilerin 
kullanıldığı Zebra konumlandırma çözümleri 
sayesinde doğru varlığın doğru yerde doğru zamanda 
bulunmasını sağlayabilirsiniz.

Baştan başa tüm tedarik zincirinizin yönetilmesi ve 
varlık takibinde optimum görünürlük sağlanması için 
bu kadar geniş yelpazeli teknoloji seçeneklerini sadece 
Zebra sunmaktadır. Uzun menzil, yüksek hassasiyet 
ve uzun pil ömrüne sahip Zebra rTlS çözümleri, 
kurumunuzun çok sayıda takip uygulamasını hızlı bir 
şekilde hayata geçirmesi için en ekonomik yolu sunar. 
Son derece ölçeklenebilir bir özelliğe sahip olan bu 
çözümler, en zor şartlar altında bile binlerce personeli 
ve varlıkları takip edip yönetmenizi sağlar. Sonuç olarak 
daha verimli bir tedarik zincirine sahip olursunuz. 
Paradan, zamandan ve yerden tasarruf sağlarken 
verimliliğinizi arttırmış olursunuz.

İş SüreÇlerİnİZe daha YüKSeK 
VerİmlİlİK KaZandırın

proaktif varlık ve envanter yönetimi

Faaliyetlerinizde her bir ürünün konumunun 
bilinmesi, varlıkların, envanterin ve personelin daha 
iyi yönetilerek süreçlerin optimize edilmesine imkan 
sağlar. Pasif takip teknolojileri, sürekli gerçek-zamanlı 
görünürlük gerektirmeyen varlıklar için uygundur. 
Öte yandan, uçak ve otomotiv imalatı gibi büyük 
ölçekli faaliyetlerden gıda ve meşrubat üretimi gibi 
toplu faaliyetlere, gerçek-zamanlı konumlandırma 
sistemleri ise 7x24 görünürlük sağlar. Ürünler 
etiketlenerek üretim bandının başlangıcından sonuna 
ve gönderilmesine dek takip edilebilir – bu varlıklar  
büyük açık depolama alanlarında bile otomatik  
olarak yönetilebilir.

Kurum çapında operasyonel  
verimliliğin arttırılması

depo, antrepo ve giriş-çıkış işlemlerinde verimliliğin 
arttırılması, lojistik performansın arttırılması için 
sağlam bir temel oluşturur. İyi bir depo organizasyonu 
için giriş-çıkış programlarının ve antrepo-planlama 
görevlerinin iyi yönetilmesi gerekir. Ayrıca, tüm taşıtlar 
ile buradaki envanterlerinin konum ve durumunun 
gerçek-zamanlı olarak takip edilebilmesi gerekir.

Gerçek-zamanlı doğru bilgiler, tedarik zincirinizi 
düzene sokmanızı, imalat faaliyetlerinizi optimize 
etmenizi ve iş süreçlerini maksimum verimlilik için 
yeniden tanımlamanızı – baştan başa iyileştirmeler 
gerçekleştirmenizi – mümkün kılar.

KOnUMlAndIrMA ÇÖZÜMlErİ

ZeBra rtlS ÇÖZümlerİ: Çeşİtlİ VarlıK YÖnetİmİ 
araÇlarından ÖZel tİCarİ İhtİYaÇlarınıZa uYGun  
olanı SeÇİn.
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aşağıdaki ürünler tasarlamakta, satmakta 
ve teslim etmekteyiz:

• doğrudan termal ve termal transfer etiket ve fatura 
yazıcıları – kesintisiz çalışan yazıcılarından etiket ve 
fatura yazdırmaya yönelik mobil yazıcılara kadar 
tümü.

• rFId yazıcı/kodlayıcılar

• Boya süblimasyon kart yazıcılar

• Pek çok uygulamada hızlı, güvenilir ve çok yönlü 
yazdırma için kiosk ve entegre yazıcılar

• Sürekli yüksek kalite sağlayan etiketler, medya, 
ribbonlar, yazılım ve ilgili donatılar

ot/Vt ve barkodlama

Endüstrinin en gelişmiş termal transfer ve doğrudan 
termal etiket yazıcıları yelpazesini üretmekteyiz.

İhtiyacınız ister müşteri faturaları için yüksek kaliteli 
barkodlar, isterse iş açısından hayati önem taşıyan 
uygulamalarda aşırı koşullara dayanacak etiketler 
olsun, Zebra, masaüstü, mobil veya kablosuz 
iletişim teknolojisi kullanmak suretiyle, ihtiyaçlarınızı 
karşılayacak çözüme sahiptir.

doğrudan termal ve termal transfer teknolojileri  
farklı yapışkanlar kullanarak çeşitli etiketleme  
materyali üzerine yazdırmaya olanak verir; bu  
da neredeyseher yüzeye barkod etiketi  
uygulanabilmesini sağlar.

Kart

Zebra’nın geniş kart yazıcı yelpazesini kullanmak 
suretiyle, plastik kartlar her türlü çizim, grafik, metin, 
dijital fotoğraf, barkod, logo ve daha fazlasının 
kombinasyonuyla dijital olarak yazdırılabilir.

Buna ek olarak, manyetik şeritler ve akıllı kart çipleri 
gibi makine tarafından okunabilir bilgiler de eşzamanlı 
olarak kodlanabilir.

Kiosk

Termal fatura, bilet ve belge kiosk yazıcılarımız 
gözetimsiz baskı istasyonları ve diğer entegre sistemler 
için idealdir. Tüm Zebra kiosk yazıcıları güvenilirlik, 
dayanıklılık, asgari bakım ve kullanım kolaylığının hayati 
önem taşıdığı self-servis uygulamaların zorlu baskı 
ortamları için tasarlanmıştır.

rfıd

En yeni teknoloji, entegre ultra ince rFId aktarıcılarla 
akıllı etiketler yazdırmanızı sağlar. Bunlar termal yazıcı/
kodlayıcılar kullanarak yazdırılıp kodlanabilir ve 3 m’ye 
kadar uzaklıktaki rFId okuyucu tarafından okunabilir 
veri sunar.

ÖZEl BASKI8 9



termal aKtarmalı BaSKı

Bu uygun maliyetli baskı yöntemi, ısıtılmış yazıcı 
kafalarının etiketlere veya faturalara mürekkep  
salan bir ribbon üzerine uygulanması suretiyle net  
siyah resimler üretir.

doğrudan termal BaSKı 

Bu hızlı ve güvenilir yöntem, ısıtılmış yazıcı kafalarının 
doğrudan özel olarak işlenmiş kağıt üzerine 
uygulanması suretiyle görüntü oluşturur.

termal BaSKının aVantajları:

talep üzerine etiket veya fatura yazdırma

• Termal baskı gereken yer ve zamanda talep üzerine 
etiket üretmek suretiyle verimliliği arttırırken, atığı 
azaltır ve uygulamanın hassasiyetini yükseltir.

• Termal teknoloji kurumsal mobilliteyi kolaylaştıracak 
ve uzaktan çalışanları güçlendirecek şekilde mobil 
yazdırmaya olanak verir.

• Termal yazıcılar diğer teknolojileri kullanan 
yazıcılardan tipik olarak daha küçük, daha kolay, 
daha hızlı ve daha dayanıklı olduğundan, mobil 
yapıdaki yazdırma işleri için idealdir.

değişken bilgilerin yazdırılması

• Termal yazıcılar, sık sık değişen değişken veri 
alanlarına sahip münferit etiketler veya etiket partileri 
gerektiren uygulamalar için idealdir. Kullanıcılar 
sadece gerekeni gerektiği zaman yazdırdıklarından, 
neredeyse hiç etiket sarfiyatı olmaz.

etiket materyali ve ebatlarınızı çeşitlendirin

• Termal yazıcılar çeşitli ebatlardaki etiketlere 
uyarlanabilir.

• Termal baskı için, ısıya veya kimyasallara karşı 
direncin yanı sıra daha uzun ömürlü çıktı için 
arşivlenebilir medya da dahil olmak üzere, çok  
çeşitli etiket ve fatura medyası mevcuttur.

Grafik ve yüksek çözünürlüklü  
barkod baskısı

• Termal yazıcılar sürekli kaliteli ve net grafik 
resimler yazdırmakta olup, buna logolar ve yüksek 
çözünürlüklü barkodlar dahildir. Termal yazıcılar 
ile basılan barkodlar – karmaşık 2 d barkodlar da 
dahil olmak üzere – her türlü baskı teknolojisinin 
en yüksek ilk seferde tarama oranlarını sunarken, 
hataları azaltır ve verimliliği arttırır.

düşük işletim maliyetleri

• Termal yazıcıların düşük bakım maliyetleri 
başlangıçta yüksek olduğu düşünülen ilk  
yatırım maliyetini kısa bir sürede amortize eder.

BarKod BaSKı teKnolojılerı Karşılaştırma taBloSu

TEKnOlOjİ
TUTArlI BASKI 
KAlİTESİ

TArAYICI 
TArAFIndAn 
OKUnABİlİrlİK

İlK KUrUlUM 
MAlIYETI

UZUn vAdElİ  
BAKIM MAlİYETİ MAddİ ATIK

dot Matrix Kötü düşük düşük/Orta Orta/Yüksek Yüksek

Mürekkep 
Püskürtmeli Orta düşük/Orta Yüksek Orta/Yüksek Yüksek

lazer Orta Orta Orta/Yüksek Orta/Yüksek Yüksek

doğrudan termal Orta/Mükemmel Orta/Mükemmel Orta/Yüksek düşük düşük

Termal Transfer Mükemmel Mükemmel Orta/Yüksek düşük düşük

BASKI TEKnOlOjİlErİ
Termal teknoloji farklı yapışkanlar kullanarak çeşitli materyaller üzerinde çeşitli ebatlarda yüksek kaliteli baskı  
elde etmenizi sağlar. Bu da neredeyse herşeye her yüzeye barkod etiketi uygulanabilmesini sağlar.

10 11



SErİ
MEdYA  
GEnİşlİKlErİ (MM) BAğlAnTI

ETİKETlEr 
GÜn BAşInA1

BASKI  
ÇÖZÜnÜrlÜğÜ

MAKSİMUM  
BASKI hIZI2

Xi4™
114 140 180 224

802.11b/g
Sınırsız

203 dpi (hepsi)
300 dpi (140Xi4™ hariç)
600 dpi (sadece 110Xi4™)

356mm/sn

1 Öneri 100mm’lik bir etiket derinliğine dayanmaktadır. 2 Modele ve çözünürlüğe bağlıdır.

SErİ
MEdYA  
GEnİşlİKlErİ (MM) BAğlAnTI

ETIKETlEr 
GÜn BAşInA2

BASKI  
ÇÖZÜnÜrlÜğÜ

MAKSİMUM  
BASKI hIZI

105SL™
115 1

802.11b/g1
7500 203 dpi 

300 dpi 203mm/sn 

Z Series®

114 178 1

802.11b/g1
4000

203 dpi 
300 dpi 
600 dpi

254mm/sn
203mm/sn
102mm/sn

S4m™ 
Stripe® serisi

114 1

802.11b/g1
2500 203 dpi 

300 dpi 152mm/sn

1 İsteğe bağlı ekstra. 2 Öneri 100mm’lik bir etiket derinliğine dayanmaktadır.

hızla değişen bir dünyada, Zebra’nın talep üzerine dijital baskı ve OT/vT çözümleri kaynakları, işlemleri ve kişileri 
tanımlamaya, izlemeye ve konumlandırmaya olanak verir.

Böylece daima bir adım önde olursunuz.

YüKSeK performanSlı YaZıCılar

Zebra’nın yüksek performanslı yazıcıları en zorlu gereksinimlere cevap vererek, iş açısından hayati önem taşıyan 
uygulamalarınızın gerektirdiği gücü ve güvenilirliği sunar.

orta SeVıYe ot/Vt YaZıCılar

Zebra’nın orta seviye endüstriyel ve ticari yazıcıları çok çeşitli uygulamalar ve ortamlar için güvenilir ve ekonomik 
çözümler sunar.

Bağlantı anahtarı:   Bluetooth®    Ethernet   IrDA® Kızılötesi    Paralel    Seri    USB
ÜrÜn YElPAZESİ12 13



SErİ
MEdYA  
GEnİşlİKlErİ (MM) BAğlAnTI

ETIKETlEr 
GÜn BAşInA2

BASKI  
ÇÖZÜnÜrlÜğÜ BASKI dİlİ

lp 2824 plus™ 
(sadece doğrudan 
termal)

50
1 800 203 dpi EPl™ ve ZPl® (birlikte var)

tlp 2824 plus™ 
(termal transfer)

50
1 800 203 dpi EPl ve ZPl (birlikte var)

2844
100

1 800 203 dpi veya
300 dpi EPl

G-Series™ 
(doğrudan termal 
veya termal 
transfer)

100 1

802.11b/g
1600 203 dpi ve 300 dpi  

(modele bağlı) EPl ve ZPl (birlikte var)

1 requires internal or external 10/100 Zebranet Print Server. 2 recommendation based on a label depth of 100mm.

SErİ
MEdYA  
GEnİşlİKlErİ (MM) BAğlAnTI TÜrÜ

BASKI  
ÇÖZÜnÜrlÜğÜ

MAKSİMUM  
BASKI hIZI

fatura yazıcılar
82.5 112 216  

OEM/entegre 203 dpi 150mm/sn’ye kadar

Bilet yazıcılar
54 82.5   

OEM/entegre, 
masaüstü 203 dpi 150mm/sn’ye kadar

Kiosk Baskı 
İstasyonu

82.5   

OEM 203 dpi 150mm/sn’ye kadar

KıoSK Ve enteGre YaZıCılar

Zebra’nın dayanıklı kiosk yazıcıları pek çok uygulamada hızlı, güvenilir ve çok yönlü yazdırma performansı 
sağlamak üzere tasarlanmış bir dizi özellik sunmaktadır.

maSaüStü YaZıCılar

Yer sıkıntısı olan işletmelerde, Zebra masaüstü yazıcılar kompakt, uygun maliyetli ve işletimi kolay bir çözümdür.

ÜRÜn yElpAZEsi

Bağlantı anahtarı:   Bluetooth®    Ethernet   IrDA® Kızılötesi    Paralel    Seri    USB
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SErİ BİlEKlİK BOYUTlArI BAğlAnTI
BASKI 
ÇÖZÜnÜrlÜğÜ

MAKSIMUM  
BASKI hIZI

hC100

Yetişkin Z-Band® ve Z-Band Comfort: 25mm x 279mm

Yetişkin Z-Band QuickClip™: 30mm x 279mm

Çocuk Z-Band ve Z-Band Comfort: 25mm x 178mm

Çocuk Z-Band QuickClip: 25mm x 178mm

Yeni doğan SOFT Z-Band doğrudan: 19mm x 195mm

Z-Band Fun ve Z-Band Splash: 25mm x 254mm

300 dpi 51mm/sn1

1 Modele ve çözünürlüğe bağlıdır.

BİleKlİK YaZıCılar

Entegre medya kartuşuna sahip hC100™ bileklik yazıcı, bileklik basımında toplam çözüm sunar.

ÜRÜn yElpAZEsi

Bağlantı anahtarı:   Bluetooth®    Ethernet   IrDA® Kızılötesi    Paralel    Seri    USB
16 17



Ba
Sı

m

SErİ
YAZICI 
TÜrlErİ

rEnKlİ/
MOnOKrOM BASKI

BAğlAnTI 
SEÇEnEKlErİ

KOdlAYICI 
TÜrÜ lAMİnASYOn

KArT 
BESlEYİCİI

a
nı

nd
a

p100i™,  
p110i™, 
p110m™, 
p120i™

Tek veya  
iki taraflı Mono ve/veya renkli

Kart başına 
7.6/30/35/40 
saniye

Manyetik şerit/
bağlantı akıllı kart/
bağlantısız akıllı kart

Yok 100 karta kadar

ZXp Series 3™ Tek veya  
iki taraflı Mono ve renkli Kart başına 

5/20/26 saniye

Manyetik şerit/
bağlantı akıllı kart/
bağlantısız akıllı kart

Yok 100 karta kadar

p330i™, 
p330m™, 
p430i™

Tek veya  
iki taraflı Mono ve/veya renkli Saat başına 

102/144/692 kart

Manyetik şerit/
bağlantı akıllı kart/
bağlantısız akıllı kart

Yok 100/220 kart

to
pl

u

ZXp Series 8™ Tek veya  
iki taraflı Mono ve renkli Saat başına 

170/190 kart 802.11b/g

Manyetik şerit/
bağlantı akıllı kart/
bağlantısız akıllı kart

Yok 150 karta kadar

G
üv

en
lik

li

p630i™,  
p640i™

Tek veya  
iki taraflı Mono ve renkli Saat başı 120 

kart

Manyetik şerit/
bağlantı akıllı kart/
bağlantısız akıllı kart

Tek veya iki taraflı 150 karta kadar

laminatörlü  
ZXp Series 8

Tek veya  
iki taraflı Mono ve renkli Saat başına 

170/190 kart 802.11b/g

Manyetik şerit/
bağlantı akıllı kart/
bağlantısız akıllı kart

Tek veya iki taraflı 150 karta kadar

SErİ
YAZICI  
TÜrÜ

MEdYA  
GEnİşlİKlErİ (MM) BAğlAnTI SAğlAMlIK AğIrlIK (KG) IP PUAnI2

p4t™  
(doğrudan  
termal veya  
termal transfer)

Fatura ve etiket
100

802.11b/g1 1 1,53 1,32
14 (54 tercihe 
bağlı yumuşak 
kasalı)

Qln™ serisi 
(doğrudan termal) Fatura ve etiket

50 75 100

802.11b/g1 1 1.82 0.70/1.06/1.15 42 

rW™ serisi 
(doğrudan termal) Fatura

50 100

802.11b/g1 1 1,82 0.70/0.97 54

mZ™ serisi 
(doğrudan termal) Fatura ve sürekli etiket

50 75

802.11b/g1 1

IrDA
1.2 0.37/0.44 42

em 220™  
(doğrudan termal) Fatura

58

1.2 0.25 Yok

1 İsteğe bağlı ekstra. 2 IP değeri yazıcının katı nesne (toz) ve sıvı (yağmur) girişine karşı korunma seviyesini gösterir. değer ne kadar yüksekse, sunulan korunma da o kadar fazladır.

moBİl YaZıCılar

Zebra’nın geniş mobil yazıcı yelpazesi, kablosuz iletişim teknolojisiyle birleştiğinde, neredeyse her ortamda 
yerinde etiket ve fatura yazdırmaya olanak verir.

Kart YaZıCıları

Zebra’nın geniş kart yazıcı yelpazesi, hızlı kişiselleştirmeden canlı, yüksek çözünürlüklü kimlik kartlarına kadar her 
türlü kart yazdırmada, talep üzerine siyah baskılı veya renkli kartlar üretilmesinde yaygın olarak kullanılır.

ÜRÜn yElpAZEsi

Bağlantı anahtarı:   Bluetooth®    Ethernet   IrDA® Kızılötesi    Paralel    Seri    USB
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SErİ
MEdYA  
GEnİşlİKlErİ (MM) BAğlAnTI

ETİKETlEr 
GÜn BAşInA

BASKI 
ÇÖZÜnÜrlÜğÜ

MAKSİMUM 
BASKI hIZI2

PAX4™ serisi
114 180 1

802.11b/g1
Sınırsız 203 dpi 

300 dpi 305mm/sn

1 İsteğe bağlı ekstra. 2 Modele ve çözünürlüğe bağlıdır.

MOdEl/SErİ
MEdYA  
GEnİşlİKlErİ (MM) BAğlAnTI

ETİKETlEr 
GÜn BAşInA hF/UhF

BASKI 
ÇÖZÜnÜrlÜğÜ

MAKSİMUM  
BASKI hIZI

r2844-Z™
100

800 hF 203 dpi 102mm/sn

r110Xi4™
114 1

802.11b/g1
Sınırsız UhF

203 dpi 
300 dpi  
600 dpi

356mm/sn

rZ™ serisi
114 178 1

802.11b/g1
4000 UhF 203 dpi

300 dpi
254mm/sn
203mm/sn

rp4t™
114

802.11g1 1 duruma bağlı UhF 203 dpi 76.2mm/sn

1 İsteğe bağlı ekstra.

BaSKı motorları

OEM baskı motorları etiket aplikatörlerine entegre edilmek üzere tasarlanmış olup, gözetimsiz uygulamalarda 
güvenilir yüksek performanslı etiket yazdırma imkanı sunar. 

rfıd YaZıCı/KodlaYıCılar

rFId yazıcı/kodlayıcıları verimlilik, hassasiyet ve tedarik zincirinde tespit sağlamada anında, ölçülebilir iyileşmeler 
sağlanmasına yardımcı olur.

ÜRÜn yElpAZEsi

Bağlantı anahtarı:   Bluetooth®    Ethernet   IrDA® Kızılötesi    Paralel    Seri    USB
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ZipShipSm

ZipShip, Zebra’nın anında sevkiyat için hazır, 500’ün 
üzerinde etiket, fatura, bileklik ve ribbon ürünlerinden 
oluşan stoklu yelpazesidir. Burada mevcut tüm Zebra 
barkod yazıcılara uygun ürünler bulunmaktadır.

Yazıcınız ve uygulamanız için en uygun sarf 
malzemelerini, basit online seçim aracımızı kullanın: 
www.zebrazipship.com

hatta iPhone® ya da BlackBerry® uygulamamızı  
da indirebilirsiniz!

Özel yapım etiketler

Size gerekeni stoklu ürünlerimiz arasında 
göremiyorsanız veya ön baskı, özel biçim veya sabit 
ebatlar gibi müşterilerinizin ihtiyaçlarına uyacak spesifik 
birşey arıyorsanız, ısmarlama çözümler üretebiliriz. 
Ürün bulunurluğu ve tedarik sürelerine ilişkin en  
güncel bilgiler için lütfen Zebra Sarf Malzemeleri 
Temsilcinize danışın.

Kart sarf malzemeleri

Zebra kart yazıcı bir yatırımdır ve bundan en iyi şekilde 
faydalanmak için gerçek Zebra sarf malzemeleri 
kullanmanız gerekir. daha kalitesiz bir marka kullanımı 
kart yazdırmanın güvenirliğini ve istikrarını etkileyebilir.

her renk ve malzemeden oluşan orijinal Zebra kartlarını 
çok geniş bir yelpaze olarak sunuyoruz.

orİjİnal ZeBra Sarf malZemelerİ

Zebra, yazıcılarımız ve müşterilerimizin hedef pazarları 
için özel olarak sarf malzemeleri geliştirir ve üretir. 
Tüm etiket ve ribbonlarımız optimum performans için 
laboratuvarda test edilmiştir; yazı kafalarında yıpranma 
ve aşınmanın en aza indirilmesine, kalite ve verimliliğin 
arttırılmasına ve elbette, maliyetlerin düşürülmesine 
yardımcı olur. 

müşterİlerİnİZİn İhtİYaÇlarını KarşılamaK İÇİn StoKlu VeYa 
ıSmarlama ürünlerden Bİrİnİ SeÇın.

ÜRÜn yElpAZEsi
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Software

• CardStudio – Zebra Zmotif™ CardStudio™ 
öğrenmesi kolay, kullanması kolay bir profesyonel 
kart tasarım ve kart üretim yazılımı olup, gerek basit, 
gerekse karmaşık tasarımlar içindir.

• Zebradesigner™ ve Zebradesigner pro – Etiket 
tasarımları oluşturmayı, ve etiket yazdırmayı basit 
hale getiren, kullanımı kolay bir yazılım programıdır.

• Zebranet™ Bridge enterprise – Zebra yazıcıları 
global ağınızın herhangi bir noktasındaki tek bir PC 
ekranından merkezi olarak yönetin

• Zebranet programları v 7.0 – Gelişmiş baskı, 
dönüştürme ve yönetim özellikleri, mesaj yönetimi 
ve daha fazlasını sunar

• Zebradesigner Sürücüleri – Zebra’nın farklı işletim 
sistemleri için güçlü yazıcı sürücüleri süiti ile 
yazıcınızı optimize edin

• ZBı-developer™ – ZBI™ uygulamaları  
oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için kullanılan  
programlama aracı

ağ bağlantısı

• Zebranet dahili Kablosuz plus Baskı Sunucusu 
– WPA2 dahil mevcut güvenlik protokollerinde 
kablosuz bağlantı olanağı sunar

• Zebranet 10/100 Baskı Sunucusu* –  
hızlı Ethernet 10/100 otomatik aktarmalı ağlar için 
eksiksiz bir kablolu çözüm sunan dahili veya harici 
sürümü mevcuttur

 * Kart yazıcılar için de mevcuttur.

firmware

• apl™ – Birçok durumda Zebra Alternatif 
Programlama dili; Zebra yazıcıların çeşitli Zebra dışı 
yazıcı ortamlarına, etiketlerin yeniden tasarlanmasını 
ya da sistem çıktılarının yeniden programlanmasını 
gerektirmeksizin entegre edilmesini sağlar

• Zpl ıı® – Zebra yazıcılara yönelik evrensel dil etiket 
formatlamayı kolaylaştırır ve diğer Zebra yazıcılarla 
format uyumluluğu sağlar

• Zebra enterprise Connector – verimli etiket 
basımı için Zebra yazıcıların dahili barkod, metin 
ve grafik özelliklerini kullanarak ve ara yazılım 
gerektirmeksizin, barkod etiketleri doğrudan 
Oracle® eBusiness Suite (eBS) uygulamalarından 
yazdırarak, baskı işlemlerini düzene sokmak

• Web View – Barkod yazıcınızın Web arayüzünü basit 
bir Web tarayıcı kullanarak bağlantılandırmanıza ve 
kontrol etmenize olanak verir

• uyarı – Zebranet baskı sunucularıyla donatılmış 
yazıcılar bekleme süresini en aza indirgemek için 
herhangi bir e-posta özellikli kablolu veya kablosuz 
cihaz vasıtasıyla sizi uyarır

• ZBı – Yazıcıların bağımsız uygulamaları 
çalıştırmasına, çevre birimlerine bağlanmasına 
ve çok daha fazlasına olanak veren isteğe bağlı, 
gelişmiş güçlü programlama özellikleri

• Çok platformlu SdK ve akıllı telefon araçları – 
Birçok mobil platformlardan – Apple® mobil dijital 
cihazları, Android™-tabanlı sistemler, BlackBerry® 
akıllı telefonlar, Windows Mobile® terminaller ya 
da Windows CE® terminaller gibi – yazıcı çıktısı 
alabilmek için yeni uygulamalar geliştirmeye yönelik 
Yazılım Geliştirme Kitleri

• Özelleştirilebilen Ön panel – Yazıcı kurulum ve 
kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve sadece  
iş uygulamaları için gerekli içerikleri gösteren  
özel menüler, metin tabanlı komutlar kullanarak  
kolayca yaratılabilir

Yazıcılarınızı ZebraCare ile korumak, ürün 
uzmanlarımızın yazıcınızı hızla onarıp çalışır 
halde iade edeceğine dair size garanti sağlar.

Size uygun ZebraCare servisini seçin:

• depo hizmeti

• Yerinde destek

• Sabit Fiyatlı Onarım

ZebraCare depo Servisi, çalışmayan ürünleri 
EMEA bölgesi içerisindeki en yakın Zebra 
servis merkezine iade edebildiğiniz bir servis 
anlaşmasıdır. ZebraCare depo Servisi için iki 
seçenek mevcuttur: Standart ve Kapsamlı.

ZebraCare Yerinde Servisi, belirli ülkelerde 
Zebra yazıcıların servisinin yerinde 
yapılabildiği bir servis sözleşmesidir.

ZebraCare Sabit Fiyatlı Onarım, garanti 
kapsamı veya onarım sözleşmesine dahil 
olmayan, çalışmayan yazıcılar için sabit fiyatlı 
bir onarım servisidir.

ZebraCare Servisleri hakkında daha fazla bilgi 
için: www.emea.zebra.com/en/zebracare

ZeBralınK™ YaZılım, Bağlantı Ve YaZıCı YÖnetİmİ

Zebralink yazılım ve araçlar süiti, özel iş ihtiyaçlarına uygun Auto-Id çözümlerinin tasarım, yönetim ve 
adaptasyonu nu kolaylaştırarak, Zebra yazıcılarınızdan daha fazla performans, değer ve güç elde etmenizi sağlayıp, 
stratejik girişimlerinizin programının aksamamasını ve kritik süreçlerinizin kesintiye uğramamasını sağlar.

ÜRÜn yElpAZEsi
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ürünlerİmİZ Ve hıZmetlerİmİZ İşletmelerİn ÇoK Çeşİtlİ SeKtÖrlerde 
Başarılı olmalarına YardımCı olur:

ulaşım ve lojistik

“Zebra’nın mobil yazıcıları hem hafif hem kullanımı 
kolay; üstelik depo personelini daha esnek kılıyor. 
Forklift işlerini azalttılar, verimliliği palet başına bir 
dakika arttırdılar ve sadece 108 günde yatırımın geri 
dönüşünü sağladılar.”

Theo van Alst
Bilgi Sistemleri Servis Müdürü
TNT 
Hollanda

üretim

“Zebra yazıcıları beş yıl önce kullanmaya başladık ve  
o zamandan beri hiçbir sorunumuz olmadı. Yazıcılar  
her seferde, ilk kurulumda çalışıyor.”

Jimmy Collins
Depo Amiri
Fujitsu Services
İngiltere
 

Sağlık

“Zebra bilekliklerinin Floransa’daki Ulusal Sağlık 
Merkezi’nde tabi tutulduğu testlerde gösterdiği 
başarının akabinde testin yanı sıra yapılan 
araştırmalarda bu bilekliklerin kullanılmasının 220  
adet hatalı kimlik vakasını önlediği saptanmıştır.”

Dr. Francesco Venneri
Acil Ameliyathaneler Şefi
ve Klinik Risk Yöneticisi
Floransa Ulusal Sağlık Merkezi, İtalya

perakende

“Zebra’nın mobil yazıcısı çok hafif, el terminaline 
kolaylıkla bağlanıyor, etiket rulosunu değiştirmek 
gerektiğinde ağzına kadar açılıyor ve iyi düzeyde 
kullanıcı otonomisi sağlayacak kadar pil ömrü var. 
Bu sistem verimlilikte çok büyük kazançlar sağlıyor. 
Ortalama olarak üç kat daha hızlı çalışabiliyoruz.”

Philippe Lafon
BT Yöneticisi
MIM
Fransa

posta ve paket

“10 yılı aşkın süredir Zebra yazıcıları kullanıyoruz. 
Kullanımları çok kolay, yüksek düzeyde istikrar 
sağlıyorlar ve ürün takip kalitesi son derece iyi.”

Mr Olafur Tr. Thorsteinsson
Bilgi Yöneticisi
Iceland Post

mobil iş gücü

“Bu teknoloji sayesinde Touring kesinlikle büyük 
bir gelişme kaydetti...her şey kablosuz olarak 
gerçekleştirilebiliyor. Bu bizim için zamandan ve 
paradan önemli bir tasarruf sağladı.”

Hugues Hupin
Bölge Müdürü
Touring
Belçika

EndÜSTrİlEr vE UYGUlAMAlAr26 27



ağırlama

“Bence [Zebra] kartlar harika...Bizim için en büyük 
avantajı, o etkinlikten bu etkinliğe giden yarışçıların hep 
aynı kimliğe sahip olmaları...Tavsiye üzerine yaptığımız 
tüm şeyler gibi, Zebra bu alanda en iyilerden biriydi ve 
biz de bu nedenle onu tercih ettik.”

Mike Thomas 
Yönetim Kurulu Başkanı
Uluslararası Ejderha Tekne Federasyonu
Britanya

personel emniyet ve güvenliği

Zebra Personel Emniyeti Çözümü, açık ve kapalı 
alanlardaki değerli varlıkların konumlarının belirlenmesi 
ve takibinde gerçek-zamanlı görünürlük sağlar. Acil 
durumlarda tahliye için daha iyi hazırlıklı olunup hızla 
toplanabilmesine, işyeri güvenliğinin sağlanmasına ve 
tüm ziyaretçi girişlerinin yönetilmesine yardımcı olur.

eğitim

“Yeni kart sistemi, geleceğe dönük bir yatırım. 
Üniversite, yeni teknolojiye sorunsuz bir şekilde geçiş 
yaptı. Öğrenciler bu teknolojiyi tamamen benimsediler. 
Yeni kimlik kartları %99 kabul gördü. Bu kesinlikle 
benzeri görülmedik bir durum.”

Ludwig Ciesielski 
Kayıt ve Sınavlar Bölüm Müdürü
Duisburg-Essen Üniversitesi
Almanya

Bankacılık

Tüm dünyada bankalar ATM ve bankamatik kartı 
uygulamaları için akıllı kartlar getirmeye başlamaktadır.

Zebra kart yazıcıları bankalara kartları kişiselleştirme ve 
şubede kodlama özelliği sunarak, bankalar için müşteri 
hizmetini arttırmakta ve maliyetleri düşürmektedir.

Zebra’nın kiosk yazıcıları tüm uygulamalar için  
güvenilir fatura yazdırmada en iyisini sunmaktadır.

devlet

“Zebra’s MZ 320™ yazıcı, hızlı ve kullanıcı dostu bir 
cihaz. Ayrıca çok güvenilir olduğu görüldü. Bu projede 
bize çok yardımcı oldu.”

Tudor Krook 
BİT Yenilenme Başkanı
Stadstoezicht Rotterdam
Hollanda

Zebra Teknolojileri, hem distribütörleri hem de direkt iş ortakları vasıtasıyla, uzman bir ağ yoluyla satış yaparken, 
bazı satışlarımız ayrıca orijinal ekipman imalatçıları (OEM’ler) yoluyla yapılmaktadır.

Köklü, ödüllü kanal programımız PartnersFirst™, tüm EMEA’da iş ortaklarımız yoluyla – çok uluslu şirketlerden 
küçük işletmelere kadar – tüm müşterilerimize en iyi ve yüksek kaliteli müşteri hizmeti sunmamıza yardımcı olur. 

İş OrTAKlArI İlE BİrlİKTE  
PrOjE GElİşTİrME

EndÜSTrİlEr vE UYGUlAMAlAr

Bölgenizdeki en yakın Zebra İş Ortağı’nı bulmak için 
lütfen www.zebra.com adresi ni ziyaret edin.

Zebra, pek çok endüstride iş süreçlerini iyileştirmek 
için çözümler arayan orta ölçekliden büyük ölçekliye 
kadar işletmeler için dijital baskı çözümlerinin tümünü 
sunmak üzere beş temel stratejik ortaklarla (IBM, 
Motorola, Oracle ve SAP) işbirliği yapmıştır.
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Benelüks 
Bölge ofisi 
Printerweg 36A
3821 Ad Amersfoort 
hollanda 
Telefon:  +31 (0)33 450 50 40 
Faks: +31 (0)33 450 50 49 
E-posta: beneluxsales@zebra.com

orta ve doğu avrupa 
Bölge ofisi

ul. Annopol 4a 
03-236 Warsaw 
Polonya 
Telefon:  +48 22 38 01 900 
Faks: +48 22 38 01 901 
E-posta: warsaw@zebra.com 

fransa 
Bölge ofisi
1 place des Marseillais 
94220 Charenton le Pont  
Fransa 
Telefon:  +33 (0)1 53 48 12 60 
Faks: +33 (0)1 53 48 12 70 
E-posta: france@zebra.com

almanya, avusturya ve İsviçre 
Bölge ofisi

Mollsfeld 1 
40670 Meerbusch 
Almanya 
Telefon:  +49 (0)2159 6768 0 
Faks: +49 (0)2159 6768 22 
E-posta: germany@zebra.com

emea Genel merkezi ve Satış ofisi

Zebra Technologies Europe limited 
dukes Meadow 
Millboard road 
Bourne End 
Buckinghamshire 
Sl8 5XF 
Britanya 
Telefon:  +44 (0)1628 556000 
Faks: +44 (0)1628 556001 
E-posta: mseurope@zebra.com 

emea Sarf malzemeleri ofisi 

Zebra Technologies Europe limited  
Pittman Way 
Fulwood 
Preston 
lancashire 
Pr2 9Zd 
Britanya 
Telefon:  +44 (0)1772 797555 
Faks: +44 (0)1772 693000 
E-posta: suppliessupport@zebra.com 

İberya 
Bölge ofisi
Planta baja, Edificio Atica 7 
Calle vía de las dos Castillas 32 
28224 Pozuelo de Alarcon  
Madrid 
İspanya 
Telefon:  +34 (0) 91 799 28 81 
Faks: +34 (0) 91 799 28 82 
E-posta: spain@zebra.com

İtalya 
Bölge ofisi
Presso Ma.Bu.C  
via Pavese 1/3 
20089 rozzano (MI) 
İtalya 
Telefon:  +39 02 575 543 71 
Faks: +39 02 575 543 10 
E-posta: italia@zebra.com

orta doğu ve afrika 
Bölge ofisi
Office 111, jAFZA 17 (PO Box 18054) 
jebel Ali Free Zone 
dubai 
Birleşik Arap Emirlikleri 
Telefon:  +971 (0)4 8818187 
Faks: +971 (0)4 8817119 
E-posta: dubai@zebra.com

Kuzey avrupa 
Bölge ofisi
Svärdvägen 7 
18233 danderyd 
Stockholm 
İsveç 
Telefon:  +46 (0)8 623 45 60 
Faks: +46 (0)8 594 709 89 
E-posta: nordics@zebra.com 

rusya federasyonu Bölge ofisi 
5th Floor, japan house 
Savvinskaya Embankment,15  
Moscow, 119435 
rusya Federasyonu 
Telefon: +7 495 739 59 93 
E-posta: moscow@zebra.com

türkiye
Zebra Technologies Europe limited 
TÜrKİYE – İSTAnBUl İrtibat Bürosu 
Ağaoğlu My Prestige Barbaros Mah.  
Ihlamur Sok. no: 1 / 135-136 
34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye 
Telefon: +90 (0)216 688 85 15 
Faks: +90 (0)216 688 85 26 
E-posta: turkey@zebra.com

ınternet:  
www.zebra.com 
www.accesszebra.com 
order.zebra.com

Zebra Teknolojileri tüm dünyada 20’nin üzerinde ülkede 50’den fazla merkezde faaliyet göstermektedir.  
İş Ortaklarımız vasıtasıyla, 100 ülkede bulunuyoruz. daha fazla bilgi için, listelenen adresten yerel ofisinizle  
veya Zebra’nın İngiltere’de bulunan Avrupa merkeziyle irtibata geçin.

BİZİMlE İlETİşİME GEÇİn30 31

mailto:beneluxsales@zebra.com
mailto:warsaw@zebra.com
mailto:france@zebra.com
mailto:germany@zebra.com
mailto:mseurope@zebra.com
mailto:suppliessupport@zebra.com
mailto:spain@zebra.com
mailto:italia@zebra.com
mailto:dubai@zebra.com
mailto:nordics@zebra.com
mailto:moscow@zebra.com
http://www.zebra.com
http://www.zebra.com
http://www.accesszebra.com
http://www.order.zebra.com


www.zebra.com

©2013 ZIh Corp. APl, CardStudio, EPl, PartnersFirst, QuickClip, ZBI, ZBI-developer, ZebraCare, Zebradesigner, Zebralink, Zebranet, ZMotif 
ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları, ZipShip bir hizmet markası olup, Zebra, Zebra Başı resmi ve Stripe, Z Series, Z-Band, 
Zebranet, ZPl ve ZPl II, ZIh Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Cisco, bir Cisco Systems, Inc. tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi, bir 
Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. tescilli ticari markasıdır. Bluetooth, bir Bluetooth SIG, Inc. tescilli ticari markasıdır. IrdA, bir Infrared 
data Association tescilli markasıdır. Apple ve iPhone, Apple Inc.’in ABd’de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. BlackBerry, research in 
Motion limited’in ABd ve/ya da diğer ülkelerde tescilli ticari markası ya da ticari markasıdır. Android, Google Inc.’in ticari markasıdır. Windows 
Mobile ve Windows CE, Microsoft Corporation’ın ABd ve/ya da diğer ülkelerde tescilli markalarıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti 
sahiplerine aittir.

12563L-T Rev. 5 (02/13)

ZEBRA
INSIDE OUT

32 33

http://www.zebra.com
http://www.zebra.com

	Contents

	Exit 10: 
	Page 1: Off

	Contents 8: 
	Page 1: Off

	Next 9: 
	Page 1: Off

	Exit 6: 
	Next 7: 
	Back 6: 
	Exit 9: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Contents 7: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Next 6: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Back 8: 
	Page 3: Off
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Exit 4: 
	Page 6: Off
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Contents 4: 
	Page 6: Off
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Next 4: 
	Page 6: Off
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Back 4: 
	Page 6: Off
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 15: 
	Page 16: 

	Exit 7: 
	Contents 5: 
	Back 7: 


