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Kurumsal Mobil Bilgisayarlar
Mobil Yenilik - İsteğe Bağlı Kurumsal İşlemleri Güçlendirme
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Küresel Pazardaki Kuruluşlar 
İşletmeler için Zebra Mobil 
Bilgisayarlara Güveniyor

50 yıldan fazla bir süredir, dayanıklı mobil 
çözümlerde küresel pazar lideriyiz. Onlarca 
yıldır size kurumsal teknolojide en iyisini 
sunma konusundaki kararlılığımız devam 
ediyor. Dünya çapında birçok Fortune 
500 şirketi de dahil olmak üzere şirketler, 
kurumsal mobil bilgisayarlar için bu yüzden 
Zebra'ya güveniyor. 

Kurumsal mobil çalışmanın geleceği 
niteliğindeki Android™ devriminin ön 
saflarındayız. 2011 yılından beri, kurumsal 
mobil çalışma sektörünün geleneksel 
Windows® işletim sistemlerinden Android’e 
aktarılmasında öncüyüz. Piyasadaki en 
geniş ve en hızlı büyüyen portföy sayesinde, 
uygulamalarınıza uygun doğru kurumsal 
Android çözümünü sunabiliriz.  

Başka şirketlerin sunamayacağı özellikler 
ve avantajlar sunuyoruz.Onlarca yıllık 
inovasyon deneyimimiz sayesinde, tüm 
mobil bilgisayarları gerçek yaşamda ve 
zorlu ortamlarda kullanım için tasarlıyor ve 
geliştiriyoruz. Ve Zebra Android bilgisayarları, 
güçlü ve özel bir akıllı yazılım, uygulama 
ve özellik seti olan Mobility DNA ile 
güçlendiriyoruz™.  Mobility DNA, bu kapsamlı 
özellikleri sayesinde üretkenliği artırır, 
entegrasyonu sorunsuz hale getirir, yönetimi 
basitleştirir ve güvenceye alır ve uygulama 
geliştirmeyi hızlandırır. 

Mobil çözüm performansı 
konusundaki üstünlüğünüzü kimse 

Zebra kadar garanti edemez. 



Taşımacılık ve Lojistik  
İlk noktadan son noktaya dek kesintisiz hizmet sunun

• Çapraz yükleme ve stoklama

• Alım ve paketleme

• Gönderim ve alım

• Stok yönetimi

• Teslim belgesi

• Kiralık araba iadesi

İmalat Sektörü
Tesis alanından ön kapıya dek üretkenliği artırın

• Yarı mamul ürün

• Uygunluk etiketleri

• Parça yönetimi

• Ekipman bakımı

• İzlenebilirlik

• Kalite güvencesi

Perakende ve Konaklama-Ağırlama
Müşterilere geri gelmelerini sağlayacak bir deneyim sunun

• Ürün fiyatlandırma 

• Dönem sayımları

• Mobil satış noktası

• Satın alım belgesi

• Hediye ve müşteri kartları

• Etkinlik ve sezon pasoları 

• Kimlik yaka kartları

• Üye kartları

Sağlık Sektörü
Hastaneye kabulden taburculuğa kadar hasta güvenliğini artırın

• Kesin hasta tanımlama

• Laboratuvar/eczane yönetimi

• Varlık yönetimi

• Doğru numune etiketlendirme

• Kimlik ve giriş kontrolü

• Telesağlık

• Yatak başında hasta katılımı

Kamu sektörü 
Hizmetleri ve emniyeti güvenli, hızlı, doğru yazdırma işlemleri  
ile geliştirin

• Elektronik Ceza (E-citation)

• Sağlık ve insan hizmetleri

• Acil durum yönetimi

• Ordu tedarik zinciri

• Kimlik yönetimi

• Kod denetimleri

• Takas hizmetleri

Depo 
Dönüşümsel kazanımları gerçekleştirme çevikliğini sağlamak için 
deponuzdaki tüm operasyonel alanları birbirine bağlayın

• Çapraz yükleme ve stoklama

• Alım ve paketleme

• Gönderim ve alım

• Stok yönetimi

Her Ortam İçin Performans Üstünlüğü 

İşiniz nerede olursa olsun, en iyi performansı gösterin. Gerçek mobil 
çözüm ister dört duvar arasında, ister açık havada zorlu bir ortamda 
olun sizin ortamınız, uygulamalarınız ve zorluklarınız için özel olarak 
tasarlanmıştır. İşte Zebra’nın size sektörünüzde performans üstünlüğü 
elde etmeniz için sunabilecekleri. 
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Mobil Bilgisayarlar Bir Başlangıçtır  
Eksiksiz Bir Kurumsal Çözüm Uçtan 
Uca Kapsamalıdır

Mobil bilgisayarların ötesine geçin. Kolayca entegre olan, anında 
eşleşen ve birbirleriyle serbestçe iletişim kuran çok amaçlı tabletler, doğru 
okuyan barkod okuyucular ve sağlam yazıcılar edinin. Böylece kritik 
bilgilerin yönetimi, kullanımı ve paylaşımını çok daha verimli ve etkili hale 
getirebilirsiniz. 

Zebra’nın uçtan uca portföyünü farklı kılan nedir? Her cihaz kendi 
başına güçlüdür. Cihazlarımız bir araya geldiklerinde çalışanlarınızı 
durdurmak imkansızdır.



Mobility
DNA

Zebra Mobility DNA
Mobil bilgisayarlarınızın yerleşik avantajı 

Sürekli hızlanan teknolojideki gelişmelerle birlikte, tüm yaşam 
döngüleri boyunca güçlü bir yatırım getirisi ile ilgili, çevik ve 
yüksek performanslı kalıp kalmayacağını belirleyen kurumsal mobil 
bilgisayarlarınızın içindeki yazılımdır. Bu nedenle tüm Zebra kurumsal 
mobil bilgisayarları yerleşik bir avantaja sahiptir: Zebra Mobility DNA.  

Entegrasyon
Geliştiriciler, mobil bilgisayar uygulamalarını 
daha kısa sürede ve daha az riskle zahmetsizce 
oluşturabilir ve entegre edebilir

• Bir kez yazın; birden fazla platformda çalıştırın

• Gelişmiş kurumsal özellikler ekleyin

• Zebra API'lerinden ve örnek koddan yararlanın

Yönetin
IT'nin mobil bilgisayarları yönetme ve 
bakımını yapma karmaşıklığını azaltmasına 
yardımcı olun

• Birçok lokasyondaki cihazları merkezi olarak yönetin

• Yazılım ve işletim sistemi sorunlarını daha hızlı çözün

• Mobil bilgisayarların kullanımını değerlendirin

Güvene Alın
IT'nin yeni ve ortaya çıkan 
tehditleri önleme yeteneğini en 
üst düzeye çıkarın

• 10 yıl boyunca zamanında, agresif 
güncellemeler alın

• Yeni bir işletim sistemine kendi 
hızınızda geçiş yapın

• Mobil bilgisayarların güvenlik 
durumunu gerçek zamanlı izleyin

Kurun
Küçükten büyüğe mobil bilgisayar 
gruplarını hızla aşamalandırın ve  
kolayca yapılandırın

• Neredeyse hiç öğrenme süreci olmadan yapılandırın

• Tarama veya NFC dokunuşuyla evrelemeyi 
otomatikleştirin

• Tüm ayarları gruplayın ve uzaktan çalıştırın

Optimize Edin
Mobil bilgisayarlarının 
performansını ve kullanıcı 
deneyimini geliştirerek  
çalışanların daha fazlasını 
yapmasını sağlayın

• Güvenilir ve tutarlı bağlantı sağlayın 

• Kapalı durumdayken bile kayıp cihazları 
bulun

• Ekipleri, iletişimi ve iş akışlarını birleştirin

Entegrasyon

Güvene Alın

KurunYönetin

Optimize Edin
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MC9300 Mobil Bilgisayar
En gelişmiş Android ultra dayanıklı mobil bilgisayar

Dünyanın en çok satılan ve en güvenilir Android kurumsal mobil bilgisayarının son sürümü.
Özellikler
• Birçok model seçeneği: Yanmaz, Dondurucu, DPM 

(Direct Part Mark) Barkod Okuma

• Sahada değiştirilebilir ultra dayanıklı tuş takımı 
seçeneğine sahip arkadan aydınlatmalı yedi tuş 
takımı

• Tam Dokunmatik Terminal Emülasyonu ile Android'e 
kolay geçişi destekler 

• Renkli ön ve arka kamera

• LifeGuard™ for Android ile 10 yıla kadar İşletim 
Sistemi güvenliği ve desteği 

Portföy Özellikleri
• Çalışanlarınızın %10 daha verimli olmasına yardımcı 

olabilir*

• Portföydeki en dayanıklı mobil bilgisayar

• El tipi mobil bilgisayar portföyündeki fiziksel tuş 
takımına sahip en büyük ekran/dokunmatik ekran 

• MC9200'a göre daha hafif ve ağırlık merkezi 
geliştirildi

*Zebra cihazlarının performans iyileştirmeleri üçüncü taraf labor-
atuvarda rakip cihazlarla karşılaştırmalı olarak ölçülmektedir. 

MC3300ax Mobil Bilgisayar
Kolay, gelişmiş Android mobil bilgisayar

Üstün başarılı ve yaygın olarak kullanılan MC3000 ürün ailesi benzersiz çok yönlülük ve  
esneklik sunar
Özellikler
• İki Form Faktörü: Düz Atıcı, Silah/Tabanca Kabzası

• Üç farklı tuş takımı seçeneği: Sayısal, Fonksiyon 
Sayısal, Alfa Sayısal

• 7,5 cm ile 178 cm arası mesafeden gelişmiş 
endüstriyel barkod okutma 

• Tam Dokunmatik Terminal Emülasyonu ile Android'e 
kolay geçişi destekler

Portföy Özellikleri
• Wi-Fi 6 ile yeni nesil Wi-Fi performansı

• MC3300'e göre %35 daha fazla pil kapasitesi

• MC3300'e göre daha iyi sızdırmazlık derecesine ve 
düşme dayanıklılığına sahip

• MC3300'e göre kolaylaştırılmış konfigürasyon 
seçenekleri 

El Tipi Bilgisayarlar
Çok yönlülük ve hız bir arada

Bir kaç işi bir arada halleden bu akıllı cihazlar  
işleri hızlandırır.  
Aşina olduğunuz arayüzünü hemen tanır ve onu nasıl 
kullanacağınızı bilirsiniz. Tüketici cihazlarının aksine, 
sizi yarı yolda bırakmaz. İş için üretildiler - demir gibi 
sağlam ve son derece güvenli.

MC2200/2700 Mobil Bilgisayarlar
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde eksiksiz, ekonomik mobil özellik

Her yerde, her çalışan için uygun maliyetli ve çok yönlü mobil çözüm.
Özellikler
• Çalışanları her yerde bağlamak için Wi-Fi ve hücresel 

bağlantı seçenekleri

• İkisi bir arada cihaz - düz ve tabanca 

• Suya, toza, betona düşmeye, kara, yağmura, ısıya, 
dondurucu soğuğa dayanıklı 
 

Portföy Özellikleri
• Kurumsal mobiliteye uygun fiyatlı giriş noktası

• Wi-Fi ve Wi-Fi/hücresel seçenekler

• Mobility DNA Kurumsal mevcut
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TC21/TC26 Mobil Bilgisayarlar
Doğru özellikler, dayanıklılık ve ticari sınıf aksesuarlar

Farklı fiyatlara sahip çeşitli yapılandırma seçenekleri ile yalnızca uygulamalarınızın ihtiyaç duyduğu 
özellikler için ödeme yapın. 
Özellikler
• İsteğe bağlı koruyucu kılıf ile 1,5 metreden düşmelere 

dayanıklı

• 13 MP arka kamera/5 MP ön kamera

• Mobility DNA Professional dahildir;  
Mobility DNA Enterprise'a yükseltilebilir

Portföy Özellikleri
• Dayanıklı, hafif ve uygun boyutlu küçük tasarım

• 1.8 GHz veya 2.2 GHz işlemci seçeneği

• Workstation Connect ile mobil odaklı iş istasyonu

TC21-HC/TC26-HC Mobil Bilgisayarlar
Çok ekonomik sağlık sınıfı mobil bilgisayar ile bakım kalitesini artırın

Bu küçük, taşıması kolay cihazlar, sıfırdan sağlık hizmetleri için tasarlanmış en son gelişmiş mobil 
teknolojileri sunan büyük özelliklere sahiptir.
Özellikler
• Özel acil durum düğmesi

• Kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil

• Barkod Okuma

• Workstation Connect ile mobil odaklı iş istasyonu 
 

Portföy Özellikleri
• Açık ve kapalı mekanlarda isteğe bağlı PTT aracılığıyla 

zengin ses işlevselliği ve PBX ahizesi özellikleri

• Katma değerli ücretsiz Mobility DNA 
Profesyonel araçlar

• Sahada ve büyük kampüs ortamlarında çalışanlar için 
Wi-Fi/hücresel; Hastane iç duvarları için sadece Wi-Fi

TC53/TC58 Mobil Bilgisayarlar
Yeni nesil veri toplamaya güç katıyor

Daha fazlasını yapmak için tasarlanan yeni nesil Zebra mobil bilgisayarların ilk üyeleri. Yeni 
donanım, yeni çözümler, yeni sensör teknolojileri, 5G ve Wi-Fi 6E, mobil çözüm dünyasına yeni 
imkanlar getiriyor.
Özellikler
• Gelişmiş 6 inç Full HD+ Ekran

• Sıcaklık aralığında betonun üzerine 1,5 m'den birçok 
kez düşmeye dayanıklıdır

• Wi-Fi 6E, 5G ve CBRS özel LTE ağları desteği dahil en 
yeni kablosuz bağlantıların tümü (Yalnızca ABD) 

Portföy Özellikleri
• Sınıfındaki en güçlü 2,7 GHz işlemciye sahip yeni nesil 

Qualcomm 6490 sekiz çekirdekli

• IntelliFocus™ teknolojisine sahip SE55 1B/2B Gelişmiş 
Menzilli Tarama Motoru; SE4720 1 Boyutlu / 2 Boyutlu 
Tarama Motoru

• Entegre Uçuş Süresi sensörünü kullanan, endüstride 
bir ilk olan el tipi bir çözüm olan Zebra Boyutlandırma™ 
Sertifikalı Mobil Parsel ile doğru koli boyutlarını ve 
nakliye ücretlerini hesaplayın

TC8300 Mobil Bilgisayar
En üst düzey kullanıcı deneyimi sunun

Üretkenliği artırmak ve kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için tasarlanmış dünyanın en yenilikçi  
kurumsal mobil bilgisayarı.
Özellikler
• 7,5 cm ile 178 cm arası mesafeden gelişmiş 

endüstriyel barkod okutma

• Tam Dokunmatik Terminal Emülasyonu ile  
Android'e kolay geçişi destekler

• Ard arda 3 vardiyaya yetecek piller

• DPM (Direct Part Mark) barkod okuma seçeneği 

Portföy Özellikleri
• Yenilikçi tasarım, bilek hareketini %55 ve kas 

kullanımını %15 azaltır*

• Çalışanlarınızın verimliliğini %14 artırabilir**

• Geleneksel el tipi cihazlardan çok daha hafif

• Sektördeki ilk, eller-serbest, yakından barkod okuma 
seçenekli cihaz  

* Sonuçlar kullanım koşullarına ve okuma sıklığına bağlıdır 
**Zebra İnsan Faktörleri Testleri

 

Mobil Bilgisayarlar

MC2200/2700 MC3300x MC9300 TC8300

Profesyonel Kurumsal Performans Performans

İmalat Sektörü • • • •

Perakende ve Konaklama • • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • •

Devlet ve Kamu Güvenliği • • • •
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TC52X-HC Serisi Mobil Bilgisayarlar
En kaliteli bakım için en gelişmiş sağlık hizmetleri özellikleri

Büyük 5 inçlik tam HD Ekranı, optimize edilmiş ses yetenekleri ve dezenfektana hazır tasarımıyla 
TC52x-HC ve TC52ax-HC, klinik çalışanları için bir performans üstünlüğü ve daha iyi hasta bakımı 
sağlamak üzere üretilmiştir.
Özellikler
• Özel acil durum düğmesi

• Gerçek anlamda çalışırken değiştirilebilir,  
çıkarılabilir pil

• Yeşil hedefleyicili sağlık sektörüne uygun beyaz 
aydınlatma LED'leri

• Wi-Fi 6 ve belleği ikiye katlayın (yalnızca TC52ax-HC)

Portföy Özellikleri
• 2.45 GHz ile sınıfının en güçlü işlemcisi

• Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) ile daha iyi 
görüntü yakalama

• Entegre BT işaretçisi ve Device Tracker desteği ile 
gelişmiş izleme 

TC52x/TC52ax/TC57x Mobil Bilgisayarlar
İnovatif yeni özellikler

Zebra’ya özgü gelişmiş özellikler, yeni uygulamaların önünü açan en yeni mobil teknolojiler için 
destek ve üstün gelecek güvencesi.
Özellikler
• Yüksek çözünürlüklü 5 inç full HD dokunmatik ekran

• Operatör birleştirme desteğine sahip eksiksiz hücresel 
ağ esnekliği 

• Tüm TC5X aksesuarları ile geriye dönük uyumluluk

• Wi-Fi 6 ve belleği ikiye katlayın (yalnızca TC52ax) 

Portföy Özellikleri
• Daha hızlı 2.45 GHz işlemci ve yeni Evrensel Flash 

Bellek (UFS)

• PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil, 14 saatlik 
etkileyici bir pil gücü sunar

• En hızlı, en kolay veri yakalama için SE4720 1D/2D 
tarama motoru; IntelliFocus™ teknolojisine sahip SE55 
Advanced Range tarama motoru (yalnızca TC52ax)

 

Mobil Bilgisayarlar

TC21/ 
TC26

TC21-HC/ 
TC26-HC

TC52X-HC 
Serisi

TC52x/
TC52ax/TC57x

TC53/TC58
EC50/ 
EC55

TC72/TC77

Profesyonel Kurumsal Performans

İmalat Sektörü • • •

Perakende ve Konaklama • • • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • • •

Sağlık Sektörü • • • • •

Devlet ve Kamu Güvenliği • • • •

TC72/TC77 Mobil Bilgisayarlar
Ultra dayanıklı tamamen dokunmatik kurumsal bilgisayarda son nokta

Yıllarca en zorlu kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmış, maksimum kolaylık sunan bir akıllı 
telefon deneyimi. 
Özellikler
• MIL-STD-810G'ye göre oda sıcaklığında 1,8 metreden 

birden fazla kez beton zemine düşmeye dayanıklıdır

• 15 saatlik pil gücü; kapsamlı pil istatistikleri

• Programlanabilir, ikili işlemli sol ve sağ taraftan okuma 
tetikleri ve Bas-Konuş (PTT) tuşu 

Portföy Özellikleri
• İki telefon operatörü için aynı anda destek; toplu 

operatör desteği, daha hızlı yükleme ve indirme hızları 
sağlar

• Gelişmiş barkod okuma teknolojisi ve PRZM Akıllı 
Görüntüleme sayesinde, Digimarc dahil, basılı ve 
elektronik 1 ve 2 boyutlu barkodları çok hızlı okur.

• Katma Değerli Mobility DNA İşletme Araçları

EC50/EC55 Kurumsal Mobil Bilgisayarlar
Bireysel olarak atanan kurumsal mobil bilgisayar

Tamamen iş amaçlı akıllı telefon tarzı bir cihazla kişisel üretkenliği en üst düzeye çıkarın.
Özellikler
• 5 inç ekran

• PTT, iki yönlü telsiz ve PBX

• Opsiyonel entegre barkod okuyucu

Portföy Özellikleri
• En hafifi ve en incesi

• Uzun ömürlü, kullanıcı tarafından değiştirilebilir pil 

• Ayrı ayrı tahsis edilen
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İnteraktif Android Kiosklar

Mobil çalışma olmadan bir tabletin özelliklerine ihtiyaç duyduğunuzda, bu sabit, Android tabanlı kiosklar mevcut tüm 
Android uygulamalarınızı pil yönetimi sorunları olmadan çalıştırır. Küçük alanlar ve fiyat kontrolü ve dijital zaman saatleri 
gibi basit görevler için 5 inçlik CC600 ekranını veya gelişmiş müşteri danışma kullanımları için 10 inçlik CC6000'i seçin. 
Bu kiosklar, en son teknoloji desteği, en yeni Android platformu ve güçlü SD660 işlemcilerle donatılmıştır. VESA montajı 
ve Power over Ethernet, neredeyse tüm alanlardaki kurulumları kolaylaştırır. Güçlü araçları uygulama geliştirmeyi, 
entegre etmeyi, kurmayı ve kiosklarınızı yönetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Sonuçlar, müşteri katılımını 
yepyeni bir düzeye taşıyarak müşterilere bekledikleri kullanışlı self servis özelliklerini ve en iyi online ve mağaza içi 
alışverişi sunar. 

CC600 5 inç Çoklu Dokunmatik Kiosk 
Alışverişe kolaylık, hız ve müşteri memnuniyeti katar

Her koridorda veya departmanda self servisi etkinleştirin.

Özellikler 
• Mevcut Android uygulamaları, ihtiyaç duyulan her yere 

hızla yükleyin 

• Wi-Fi, Bluetooth® ve Ethernet Desteği 

Portföy Özellikleri
• Zemine bakan 2 Boyutlu barkod okuyucu sayesinde 

kompakt, ekonomik ve kurulumu kolay

• Canlı ses iletişimi sağlayan entegre mikrofon ve 
hoparlör 

CC6000 10 inç Müşteri Danışma Kiosku 
Sıradışı alışveriş/hizmet deneyimi için müşterilerle iletişime geçin

Sabit yüklemeler için tablet benzeri performans ve bağlantı elde edin.

Özellikler
• Dijital tabela, ürün demoları veya Android etkileşimli 

uygulamalar için kullanın

• Uzaktan görüntülü sohbet için entegre 2D barkod 
okuyucu ve full HD kamera 

• Wi-Fi, Bluetooth®, NFC ve Ethernet Desteği

Portföy Özellikleri
• Zemine bakan barkod okuyucu sayesinde dikey ve 

yatay montaj 

• Kolay genişletme için dahili 3 USB portu

Kişisel Alışverişçi

PS20 Kişisel Alışverişçi (Personal Shopper)
Tüketicilere en üstün kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimini sunun

Müşterileriniz ve mağaza çalışanlarınız için tek bir cihazla mükemmel kişisel alışveriş çözümü.
Özellikler
• Eller serbest okutma

• Stok yönetimi

• Online sipariş 

• Tıkla ve al

Portföy Özellikleri
• Yenilikçi konum bulma

• Alışveriş listesi yönlendirmesi

• Sorunsuz kasa işlemleri

 

İnteraktif Android Kiosklar Kişisel Alışverişçi

CC600 CC6000 PS20

Perakende ve Konaklama • • •

Taşımacılık ve Lojistik • •
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Giyilebilir Bilgisayarlar
Rahatça üzerinizde her yere taşıyabileceğiniz mobil çözüm

İşler yoğun. Çalışanlarınız, daha fazla iş halledebilmek için serbest kalsın. 
 Üretkenliğin hızlandığını ve hatasızlığın arttığını göreceksiniz. Bunlar, en iyi 
eller serbest tipi çözümler.

WS50 Android Giyilebilir Bilgisayar
Dünyanın En Küçük Hepsi Bir Arada Android™ Kurumsal Sınıf Giyilebilir Mobil Bilgisayarı

Verimliliği ve hatasızlığı artırmak için gereken, türünün ilk örneği, dayanıklı kurumsal ekran.
Özellikler
• Tek parça giyilebilir, çalışanların verileri yakalamak ve erişmek 

için bir ana mobil bilgisayar ve yüzük barkod okuyucu yerine 
yalnızca bir cihaz takması gerekir

• Bilekte, iki parmakta veya elin arkasında üç farklı kullanım stili

• Android OS AOSP

• Yoğun barkod taraması için gelişmiş kurumsal sınıf barkod 
okuyucu

• Entegre ses ve PTT donanımı hazır

Portföy Özellikleri
• Ayrı bir bilek terminali ve yüzük barkod okuyucu satın alma ve 

yönetme ihtiyacını ortadan kaldıran gerçek birleşik giyilebilir 
çözüm

• Çıkarılabilir çalışırken değiştirilebilir piller 

 

Giyilebilir Bilgisayarlar

WS50 RS4000 RS5000 RS5100 RS6000 WT6300
HS3100/
HS2100

İmalat Sektörü • • • • • • •

Perakende ve Konaklama • • • • • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • • • • •
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HS3100/HS2100 Kulaklıklar
Ses seçenekleriyle üstün ses deneyimi 

En zorlu endüstriyel ortamlar için dayanıklı 
Bluetooth® ve kablolu HD ses kulaklıkları. 
Özellikler
• Üstün gürültü/dış ses engelleme teknolojisi

• Üstün netlik ve kalite sunan HD ses

• Bluetooth® ve NFC sayesinde diğer Zebra mobil 
bilgisayarlar ile bir dokunuşla kolay eşleştirme 
(sadece HS3100)

Portföy Özellikleri
• Hafiflik ve dayanıklılığın mükemmel birlikteliği

• Dondurucu soğuktaki operasyonları destekler

• Çalışırken değiştirilebilen pil (sadece HS3100)

RS5100 Bluetooth®  
Yüzük Tipi Barkod Okuyucu 
Dayanıklı ve tek parmakla  
kullanılabilecek kadar hafif

Çalışanlara taşıma kolaylığı sunan eller serbest 
mobil çalışma sağlayan tek parmak Bluetooth® 
yüzük barkod okuyucu. 
Özellikler
• Gelişmiş barkod okuma teknolojisi ve PRZM Akıllı 

Görüntüleme özelliği 

• Esnek takma tarzları; sağ veya sol elde herhangi bir 
parmakta, elin tersinde ya da belde

• Çoklu tetik seçenekleri: tek tetik, çift tetik ya da üst tetik

• Tetik tertibatını barkod okuyucu gövdesinden ayıran iki 
parçalı tasarım (tetik tertibatı kişisel olarak dağıtılabilir 
ve sahada değiştirilebilir)

Portföy Özellikleri
• Hafifliğiyle gün boyu konfor sağlar

• Zebra WT6000 veya entegre NFC'ye sahip diğer Zebra 
mobil bilgisayarlarla bir dokunuşla anında eşleştirin 

• Sınıfının şarj edilmeden ardışık vardiyalarda 
kullanılabilen tek yüzük tipi barkod okuyucusu 

RS6000 Bluetooth®  
Yüzük Tipi Barkod Okuyucu
Daha Hızlı ve 4 Kat Daha Uzak Mesafeden 
Barkod Okuyun

Sektörün En Gelişmiş, En Dayanıklı Bluetooth® 
Yüzük Barkod Okuyucusu.  
Özellikler
• Çok renkli LED görüş hattı ayırma 

• Gelişmiş barkod okuma teknolojisi ve PRZM Akıllı 
Görüntüleme özelliği 

• WT6000 ve RS6000 cihazlarınızı aynı anda aynı şarj 
yuvasında şarj edin 

Portföy Özellikleri
• Rakiplerine göre 4 kat daha hızlı ve daha uzun mesafeden 

barkod okuyabilir

• Bluetooth® ve NFC sayesinde diğer Zebra mobil 
bilgisayarlar ile bir dokunuşla kolay eşleştirme

• Rakiplerine göre 5 kat daha fazla pil gücü

RS4000 Kablolu  
Yüzük Barkod Okuyucu
Kusursuz sipariş karşılama parmak 
uçlarınızda

Tek parmağa takılan ve eller serbest okutma 
sağlayan güçlü yüzük barkod okuyucu.
Özellikler
• Hatasız hedefleme sağlayan parlak okuma çizgisi

• Kolayca kurun ve WT6000 giyilebilir bilgisayarınıza 
bağlayın 

• Tüm koşullardaki sanal ve 1 boyutlu barkodları 
okutun

Portföy Özellikleri
• Hafif barkod okuyucu

• Maksimum konfor için iki elde de parmağa takılabilir

• İki barkod okuma modu; tek bir barkodu okutmak 
için tetik düğmesine bir kez basın ya da barkodları 
sürekli okutmak için tetiğe basılı tutun

RS5000 1 Boyutlu / 2 
Boyutlu Kablolu Yüzük Tipi 
Barkod Okuyucu 
Zamanınızın ve yatırımlarınızın 
karşılığını en iyi şekilde alın

Eller serbest okutma sağlayan tek 
parmağa takılan yüzük barkod okuyucu.
Özellikler
• Hafif barkod okuyucu

• Gelişmiş barkod okuma teknolojisi ve PRZM Akıllı 
Görüntüleme özelliği 

• 63,5 cm'e kadar mesafelerdeki barkodları okutun

Portföy Özellikleri
• Maksimum konfor için iki elde de parmağa takılabilir  

• Kolayca kurun ve WT6000 giyilebilir bilgisayarınıza 
bağlayın  

• Sıfırın altında dondurucu soğuktaki operasyonları 
destekler

WT6300 Giyilebilir Bilgisayar
Eller serbest mobil çalışma sunan üst  
düzey endüstriyel giyilebilir bilgisayar

Çalışanlarınızın e-ticaret patlamasına ayak 
uydurmasını sağlayan eller serbest giyilebilir 
bilgisayar. 
Özellikler

• Entegre NFC, Zebra'nın Bluetooth® yüzük barkod okuyucu 
ve ahizesiyle bir dokunuşla anında eşleştirme sağlar 

• Dokunmatik ekran ya da çıkarılabilir tuş takımı aksesuarı 
sayesinde esnek veri girişi 

• Dondurucu ortam (-22°F/-30°C) dahil her ortamda kullanım 
için dayanıklı olarak üretilmiştir

Portföy Özellikleri
• Diğer giyilebilir cihazlara göre daha kompakt ve hafif

• Çıkarılabilir çalışırken değiştirilebilir piller

• WT6000 aksesuarlarıyla geriye dönük uyumlu 
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Dayanıklı Kurumsal Tabletler
Sağlam, ama aynı zamanda size özel

Kullanıcılar ihtiyaçlarına en uygun özelliğe sahip olur. Fiyat kontrolleri. 
Envanter arama. Kasa kuyruklarını azaltma. Hasta etkileşimi. Seyahat öncesi 
kontrol listesi. Gerçek zamanlı rota güncellemeleri. GIS ya da CAD yazılımı. 
Teslim belgesi. Dört duvar arasında ve en zorlu ortamlarda bile işinizde başarılı 
olmanıza yardımcı olmak için her özellik ve form faktörü eklendi.

L10/L10ax Ultra Dayanıklı Tabletler 
Çok yönlülük ve dayanıklılık bir arada

Özellikler
• Windows veya Android seçenekleri

• Birden çok form faktörü arasından seçim yapın: 
XSlate ve XPad

• En zorlu koşullarda üstün performans gösteren  
dayanıklılık özellikleri

• L10ax Windows’ta, Wi-Fi 6E ve 5G kablosuz bağlantı 

bulunur

Portföy Özellikleri
• XSlate: Klasik form faktörü

• XPad: Entegre barkod okuyuculu sağlam kullanım

• Eklenebilir klavye sayesinde ikisi bir arada dizüstü/
tablet

ET80/ET85 Dayanıklı ikisi bir arada Windows Tablet
Dayanıklı Tabletler, Fark Yaratmanız İçin Üretildi 

Özellikler
• Sağlam ve ikisi bir arada rakiplerinden daha ince ve 

daha hafif

• 2 cihaz 1 arada: bağımsız tablet ve gerçek dizüstü  
bilgisayar dönüşümü

• En hızlı kablosuz bağlantı; ET80: Wi-Fi 6E ve ET85 
desteği ile: Wi-Fi 6E ve 5G desteği ile

Portföy Özellikleri
• Asma modelli tuş takımına sahip gerçek 12 inç ikisi bir 

arada tablet

• Opsiyonel entegre barkod okuyucu

• Evrensel yuva çözümü: masaüstü ve araç

ET40/ET45 Dayanıklı Kurumsal Tabletler
Her şeye sahip uygun fiyatlı tabletler

Temel Özellikler
• Android İşletim Sistemi

• 8 inç veya 10 inç ekran seçeneği

• En hızlı kablosuz bağlantı; ET40: Wi-Fi 6 ve 
ET45: Wi-Fi 6 ve 5G

• Tüketici tarzı tasarımla tamamen dayanıklı

Portföy Özellikleri
• En ince ve en hafif Zebra tablet

• Entegre kurumsal sınıf tarama

• Satış noktası (POS) ve mobil ödeme seçenekleriyle 
perakende satışa hazır

• En uygun fiyatlı Zebra tablet

ET40-HC/ET45-HC Dayanıklı Sağlık Sektörü Tabletleri
Sağlık sektörünün taleplerini karşılamak ve bütçeniz için tasarlandı

Temel Özellikler
• Android İşletim Sistemi

• Gelişmiş tıbbi sınıf dezenfektana hazır plastikler

• Tamamen dayanıklı tüketici tarzı tasarım

• En hızlı kablosuz bağlantı; ET40-HC: Wi-Fi 6 ve  
ET45-HC: Wi-Fi 6 ve 5G

Portföy Özellikleri
• Zebra'nın sürekli dezenfeksiyona dayanabilen ilk özel 

sağlık tableti

• Entegre kurumsal sınıf tarama

• Programlanabilir acil durum uyarı düğmesi

ET51/ET56 Dayanıklı Kurumsal Tabletler
Şaşırtıcı derecede dayanıklı, ince ve hafif

Temel Özellikler
• Windows veya Android seçenekleri

• 8 inç veya 10 inç ekran seçeneği

• Tüketici tarzı tasarımla tamamen dayanıklı  

Portföy Özellikleri
• İnce ve hafif 

• Genişletme geri işlevsellik ekler; ek güç, tarama ve 
ödeme modülleri

• Dayanıklı Çerçeve dayanıklılığı artırır

Entegre Barkod Okuyuculu ET51
Dahili Barkod Okuma Özellikli Kompakt Kurumsal Tablet

Temel Özellikler
• Windows veya Android seçenekleri

• 8 inç ekran ve dahili barkod okuyucu

• Yanda el kayışı ile son derece dayanıklı tasarım

Portföy Özellikleri
• Standart donanım olarak el kayışı ve dayanıklı çerçeve 

dahildir 

• Ödeme cihazı seçeneği (yerinde ücretlendirilir)
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Araca Monte Bilgisayarlar
Yükleme alanından depoya kadar çalışma hızını artırın

Hızla artan sipariş miktarı. Karmaşık ürün düzeyinde toplama. Daha kısa 
teslimat süreleri. Siparişleri tamamlamak için haftalar harcamanız gerekmez. 
Yalnızca birkaç saat yeterlidir. Hızlı ve kusursuz performans göstermeleri 
için araç kullanan personelinizin, Win10 ve Android uygulamalarına aralıksız 
erişmelerini sağlayın. 

VC80x Araca Monte Bilgisayarlar
Masaüstü uygulamaları araç operatörünüzün parmaklarının ucuna getirin

En zorlu ortamlar için tasarlanan ultra dayanıklı Android dokunmatik araca monte bilgisayar.
Özellikler
• Terminal Emülasyonu ile Androide kolay geçişi destekler 

• Neredeyse bütün malzeme aktarma araçlarına esnekçe monte edilebilir 

Portföy Özellikleri
• Tedarik zincirlerindeki en soğuk donduruculara ve yoğuşmalı ortamlara uygundur 

• İsteğe bağlı, ısıtmalı, dayanıklı, çıkarılabilir tuş takımı 

• Isınmış ve havalandırılmış UPS akü sistemi, cihazı tüm cihaz sıcaklık aralığında çalışır durumda tutar 

VC8300 Araca Monte Bilgisayarlar
En gelişmiş ultra dayanıklı tasarım

En zorlu ortamlar için tasarlanan, araca monte Android tuş takımlı/dokunmatik. 
Özellikler
• Entegre tam alfanümerik klavye ve 8 inç dokunmatik ekran ile esnek veri girişi 

• Terminal Emülasyonu ile Androide kolay geçişi destekler 

• Hazırlık aşamasını hızlandırmak için Zebra barkod okuyucuları VC8300 ile yapılandırın

• 8 ve 10 inç ekran boyutu seçeneği

Portföy Özellikleri
• En gelişmiş Android mobil bilgi işlem platformu (üstün performanslı en güçlü işlemciler) 

• Tedarik zincirlerindeki en soğuk donduruculara ve yoğuşmalı ortamlara uygundur

• Neredeyse bütün malzeme aktarma araçlarına esnekçe monte edilebilir 

 

Dayanıklı Kurumsal Tabletler
Araca Monte 
Bilgisayarlar

ET40/ET45 ET40-HC/
ET45-HC ET51/ET56 L10/L10ax

Serisi
ET80/ 
ET85 VC80x VC8300

Profesyonel Performans Performans

İmalat Sektörü • • • • • •

Perakende ve Konaklama • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • • • •

Sağlık Sektörü • •

Devlet ve Kamu Güvenliği • •
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Zebra Akıllı Dolapları
Kurumsal mobil cihaz depolama ve yönetimini optimize edin

Zebra Akıllı Dolapları ve Erişim Yönetim 
Sistemi ile kullandığınız kurumsal mobil 
cihazlarınızın saklama, erişim, izleme 
ve yönetme şeklini optimize edin ve 
cihazların ve çalışanların en verimli 
şekilde kullanılmasını sağlayın. 

Zebra Akıllı Dolaplar, Raflar, Yuva 
Kilitleri, Özelleştirilmiş Taşıyıcılar ve 
Arabalar, depo, nakliye ve lojistik, 
perakende ve sağlık operasyonlarında 
işleri hızlandırmak için varlıkların ve 
iş akışlarının yüksek performans ve 
optimum güvenlikle birlikte çalışmasını 
sağlamaya yardımcı olur. 

• Performansı En Üst Düzeye Çıkarmak için Bir 
Araya Getirin ve Bağlayın

• Yetkisiz Kullanımı Engelleyerek Cihazlarınızı 
Koruyun 

• Yazılım Odaklı Yönetim Sayesinde İş Akışlarını 
Otomatikleştirin

• Konseptten dağıtıma, benimsemeden 
operasyonlara kadar desteğe erişin 

Mobil Bilgisayarlar

Yazıcılar

RFID Tasarımı

Program
Yönetimi

İş Akışı ve Tasarım 
Danışmanlığı

Learning as
a Service

Yazılım 
Entegrasyonu

Standart Modüler Portföy Özel Portföy

Zebra Erişim 
Yönetimi Sistemi 

(ZAMS)
Dolaplar Cradle Yuva Kilidi Alışveriş Sepetleri

• Yetkili personel 
tarafından cihaz 
erişimini düzenleyin

• Cihazları yönetin ve 
güncelleyin

• İş Akışlarını optimize 
edin

• Pil ömrünü şarj edin 
ve izleyin

• Gerçek zamanlı 
varlık ve kullanıcı 
yönetimi

• Gelişmiş raporlama

• Gelişmiş güvenlik 
opsiyonları

• Yazılım odaklı güvenlik 

• Cihaz kayıp ve 
hasarlarını azaltma

• Gösterge paneli 
raporlama

• Pil şarj durumu

• Cihazlara hızlı erişim 
sayesinde optimum  
iş akışları

• Güvenlik ve hesap 
verebilirlik sunan 
mekanik kilitleme

• Yazılım odaklı güvenlik

• Cihaz kayıp ve 
hasarlarını azaltma 

• Pil şarj durumu

• Zebra Akıllı Raflar ve 
Dolaplar ile Uyumlu

• Müşteriye özel kullanım örnekleri ve projeler

• Müşterilerin ortamına özel çözümler

• İş akışı otomasyonunu ve verimliliğini artırır

• Depo ve Dağıtımda birincil kullanım durumları

• 15 yılın üzerinde kanıtlanmış tasarım, kurulum, 
entegrasyon, kullanım ve cihaz ömrü yönetim 
performansı



Taşıma Çözümleri
Başarıdan ödün vermeyin 

Mobil cihazları elinizin altında tutan kemer klipsleri, 
kılıflar ve montaj aparatları veya omuz ve el kayışları ile 
işinize hakim olun. Maksimum rahatlık için geniş bir boyut 
yelpazesi içinden seçiminizi yapın. Zorlu ortamlarınızda 
performans sağlamak için üretilmişlerdir. 

Ve Daha Fazlası
Seçenekleri ve yetenekleri artırın

Çok yönlülüğü sayesinde her uygulamaya uygun 
aksesuarlar vardır. Özel kalemlerimiz, antenlerimiz, 
kulaklıklarımız, hoparlörlerimiz, mobil ödeme 
seçeneklerimiz, ekran koruyucularımız ve çok daha 
fazlası hakkında bilgi alın. 

PowerPrecision Piller
Dayanıklılık ve performans için tasarlandı

İşin ortasında pilin bitmesini istemezsiniz. 
PowerPrecision piller, zorlu standartları karşılamak üzere 
tasarlandıklarından dolayı size sürekli performans sunarlar. 
Ayrıca, PowerPrecision Yönetimi sayesinde de pillerinizin 
sağlığı ve durumu konusunda bilgi edinirsiniz. Böylece 
gününüze tam şarj olmuş bir şekilde başlayabilirsiniz. 

Aksesuarlar
Bağımlısı Olacağınız Hız ve Kapasiteler.

Müşterilerinizi bekletmeyin. Mobil bilgisayarınızı, daha hızlı çalışan, her şey dahil bir mobil çözüme dönüştürün. İşlerinizi 
basitleştirmek ve hızlandırmak için gereken her şeyi sunabiliriz. Günün her anında performans için en geniş kurumsal 
sınıf aksesuarlar arasından seçim yapın.

Antrepo, Şarj Yuvaları ve Montaj 
Aparatları
Hedefiniz verimlilikse, çözüm belli

İsteğe bağlı mobil iş istasyonu ve POS çözümünden 
duvara montaja, forkliftten devriye arabasına kadar her 
uygulamaya uyacak yerleştirme ve montaj çözümlerimiz 
ile bir eylem planı oluşturun. Çeşitli Zebra ve üçüncü taraf 
ofis, endüstriyel ve araç çözümleri, adaptörler, plakalar, 
destekler ve braketler arasından seçim yapın.

Güç Kaynakları 
Şarjınız hep hazır olsun

Her gün mesai boyunca çalışın. 7/24 Yedek Güç Cihazları, 
cihaz duruş veya çalışma aşamasındayken değiştirilebilir 
dahili piller, şarj yuvaları ve kablolar sayesinde işinize  
devam edin. 
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

Zebra Global Hizmetleri
Çalışma süresini ve yatırım geri dönüşünü (ROI) 
en üst düzeye çıkarın  

Kesintisiz, üstün performans ve cihaz kullanım süresi. Bu, 
bakım hizmetlerimizle Zebra yatırımınızı korumanın iyi 
tarafıdır. Beklenmedik iş aksamalarını, bütçe dışı onarım 
giderlerini ve çok daha fazlasını ortadan kaldırın. İster 
kapsamlı güvence, gelişmiş cihaz değişimi, yerinde destek, 
teknik sorunlarla ilgili yardım, yazılım ve aygıt yazılımı 
desteği ister sözleşmeleriniz, onarım verileriniz veya teknik 
destek durumlarınız için izlenebilirlik ihtiyacınız olsun, size 
uygun bir Zebra hizmeti mevcuttur.* Ayrıca hızlı onarım 
nakliyesi, pil bakımı, cihaz devreye alma ve yapılandırma, 
yönetilen hizmetler ve daha fazlasını sağlayan ek esnek 
servis geliştirmeleriyle, planlarınızı iş açısından kritik özel 
gereksinimlerinize uyacak şekilde optimize edebilir ve 
özelleştirebilirsiniz. Zebra'nın hizmet portföyü her adımda 
uzmanlık sunar.

Zebra planları, kritik operasyonlarınızı desteklemek ve iş 
sonuçlarını iyileştirmek için öngörülebilir performansı ve 
çalışma süresini en üst düzeye çıkararak işinizi yürüten 
cihazlara yapılan yatırımı korur. 

Zebra’ya Özel Hizmetler (Zebra Signature Services), yeni 
teknolojileri mevcut IT ortamlarınıza ve iş akışlarınıza 
entegre etmenizi kolaylaştırır. Son teknolojilerden 
elde edilen veriler yeni iş fırsatları yaratabilir, fakat 
doğru beceri veya kaynaklarınız olmazsa, avantajların 
tamamından faydalanma fırsatını kaçırabilirsiniz. Zebra 
Signature Services, size işinizi daha verimli bir şekilde 
yürütmek için uç nokta veri çözümlerinin kullanımını 
optimize edecek uzmanlığı sunar. 

Learning Services (Öğrenim Hizmetleri), teknoloji 
yatırımlarınızın hızlı geri dönüşünü destekleyen Video on 
Device, Know It Now (Cihaz Üzeri Video, Şimdi Öğren), 
eğitmen liderliğindeki eğitim ve sanal liderliğindeki 
eğitim oturumları gibi çeşitli modalitelerle çalışanları 
hızlandırır. 

Software Integration (Yazılım Entegrasyonu) mobil 
uygulamalarınızı hızlı ve ekonomik bir şekilde 
Zebra mobil cihazlara uyarlamanız için eski mobil 
uygulamalarınız için dönüşüm planı oluşturur ve 
yazılımınızı yönetmenizi kolaylaştırır.

Zebra Signature Services

* Hizmet bulunurluğu, Hizmet özellikleri ve/veya onarım süresi ülkeden ülkeye 
değişebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Zebra satış temsilcinizle temasa geçin.

** VisibilityIQ OneCare yalnızca mobil bilgisayarlar ve barkod okuyucular için 
kullanılabilir

En iyi performansınız için uyarlanmış mobil bilgisayarları görmek için:  
www.zebra.com/mobilecomputers

Tüm Zebra mobil bilgisayarlar ve barkod okuyucular için  
Zebra OneCare bakım planlarına dahildir. Cihaz onarımı 
ve sorun eğilimleri, kontrat yenileme, LifeGuard™ güvenlik 
durumu ve daha fazlası için rapor ve analizleri ile ilgili 
bulut tabanlı izlenebilirlik sunar.**

Cihaz durum ve kullanım bilgileri sağlar. Bu bilgiler, 
geçmiş veri eğilimlerini, mevcut durum durumunu ve işlem 
yapılmazsa ne olacağına dair işleme konulabilir öngörücü 
bilgiler sağlar. Çok kaynaktan veri toplama ve makine 
öğrenim algoritmaları, cihaz envanteriniz hakkında eşik 
uyarılarıyla renk kodlu bilgiler sağlayan birleşik bir çözüm 
sunar.

Zebra OneCare™ Bakım Planları
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