
RFID Portföyü
Daha Fazla Dönüşüm. Sıfır Sorun.
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Tam potansiyel. Vaad edildiği gibi.
RAIN RFID sunumu cazip olsa da her zaman pratik olmadı. Uzun 
zamandır beklenen tutarlı ve güvenilir RFID burada ve ona sahip 
olabilirsiniz. Sorunsuz şekilde güçlü kazanımlar elde edin. 

Maksimum RFID etkinliğine ulaşmak için Zebra'nın onlarca yıllık 
tecrübesini, tasarım düşüncesini ve yazılım geliştirme deneyimini 
kullanın ve farklı üreticilerden alınan çözümlerden kaynaklanan 
sorunları en aza indirin. Rakiplerinin aksine, Zebra benzersiz 
tutarlılık ve birlikte çalışabilirlik sağlayan sektörün en kapsamlı ve 
kanıtlanmış RFID portföyünü sunuyor. Herşeyi bağlayın ve sistem, 
cihaz ve personelin tamamını geliştiren bir platform oluşturun. 

Artık kontrol sizde, ancak yalnız değilsiniz. Sizi destekleyen 
ekosistem ve rehberlik eden iş ortaklarınız sayesinde önünüz açık.



Tüm Ortamlarda 
Üstün Performans

Stok ve varlıkları aramaya son. Zebra RFID çözümleriyle ister 
deponuzdaki ürünleri, ister hastanelerinizdeki ilaçları veya 
depolarınıza giren ve çıkan malları takip edin, iş için kritik öğelerin 
yerini otomatik olarak bileceksiniz. Çalışma ortamınız, uygulamanız ve 
koşullarınız için tasarlanan Zebra RFID çözümleri sizi daha verimli hale 
getirmek için tasarlandı.

Taşıma ve Lojistik  
İlk noktadan son noktaya kadar kesintisiz hizmet sunun 

• Personel güvenliği

• Filo yönetimi

• Stok yönetimi

• Tedarik zinciri yönetimi

• Varlık takibi

• Tasnif/işleme/hizmet kalitesi

• Mobil gönderim

• Terminal işlemleri

• Liman ve açık depo yönetimi

• Kanat altı hizmetler

• Soğuk Zincir

İmalat
Üretim tesisinden işlenmiş ürüne kadar verimliliği artırın

• Malzeme yönetimi

• Ürün düzeyinde stok izlenebilirliği

• Yarı Mamul Ürünler (WIP)

• Araç ve açık depo yönetimi

• Varlık kullanımı/takibi  
ve analizi

• Gönderi doğrulama

• Tedarik zinciri takibi/yönetimi

• DSD rota hesaplama/saha hizmeti

• Tedarik/ikmal

• Araç takibi

• Hırsızlığı önleme

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

• Ürün düzeyinde stok yönetimi

• Depo ikmal

• Tüm kanallarda uygulama

• Satış noktası

• İnteraktif soyunma odaları 

• Kayıp önleme

• Müşteri deneyimi

• Marka kimlik doğrulaması

Sağlık Sektörü
Hastaneye kabulden taburculuğa kadar hasta  
güvenliğini artırın

• Ekipman/varlık takibi

• Ürün düzeyinde stok izlenebilirliği

• Tedarik zinciri yönetimi

• Hasta/personel takip

• Personel görevlendirme

• Belge/veri dosyası yönetimi

• IT varlık takibi

• Numune takibi

Depo
Tedarik zincirinizdeki envanteri yönetin

• Depo ve açık depo yönetimi

• Toplama ve saklama

• EDI (Elektronik Veri Alışverişi) 
işlemleri

• RFID destekli forkliftler 



El Tipi RFID Okuyucular ve  
RFID Özellikli Barkod Okuyucular
Gözden uzak ama elinizin altında

Varlıkları gerçek zamanlı olarak takip edin, izleyin ve envanterini çıkarın.  
Zarif el tipi, eller serbest tipi cihazlar, dayanıklı biçim faktörleri ve RFID kızakları 
arasından seçim yapın. İşte RFID’den kolayca ve doğru olarak faydalanmanın 
birkaç yolu.
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RFD40 RFID Premium ve Premium Plus Sledler
Çalışanları Yeni Nesil Bağlantı ile Güçlendirin

RFD40 UHF RFID Premium ve Premium Plus Kızakları, Standart modelin aynı harika özelliklerini 
temel alır ve ayrıca 1 Boyutlu / 2 Boyutlu barkod görüntüleyici*, Bluetooth ve NFC sağlayarak 3. 
taraf akıllı telefonlar için daha iyi destek sunar. Entegre Wi-Fi, kablosuz cihaz yönetimi sağlar.
*Yalnızca Premium Plus

RFD40 RFID Standart Sled
Gelecek için RFID becerisi elde edin

Daha verimli çalışın. Sektördeki en iyi okuma hızları, okuma menzili ve artırılmış pil kapasitesi 
ile döngü sayımını optimize edin. En önemlisi, mevcut ve gelecekteki Zebra mobil bilgisayarlara 
bağlandığından, gelecek garantisine sahip olursunuz.

RFD90 Ultra Dayanıklı UHF RFID Sled
Kararlı Çok yönlü. Geleceğe Hazır.

Endüstrinin en iyi okuma hızları ve okuma aralıklarıyla en zorlu ortamlar için tasarlanmış bu ultra 
dayanıklı sled'lerle daha fazlasını daha hızlı okutun. Zebra mobil bilgisayarlarına ve üçüncü taraf 
akıllı telefonlara doğrudan veya kablosuz bağlanın. Entegre Wi-Fi 6 kapasitesi, kolay kablosuz cihaz 
yönetimi sağlar.



MC3330 Entegre UHF RFID El Bilgisayarları
Yarı endüstriyel ortamlarınız için üretildi 

RFID uygulamalarınıza yeni bir rahatlık, hız, kullanım kolaylığı ve hatasızlık getiriyor. Üstün RFID 
okuma performansı ve alıcı hassasiyeti sayesinde en zor RFID etiketlerini bile hızlı ve hatasız 
okuyabilir. Büyük dokunmatik ekranı ve fiziksel tuş takımıyla maksimum çalışma süresi için üretildi; 
üstelik gün boyu konfor için doğru ergonomiye sahip.

 

El Tipi RFID Okuyucular ve RFID Özellikli Barkod Okuyucular

RFD40
RFID Sled’ler

RFD90
RFID Sled’ler

MC3330xR  
RFID Okuyucu

MC3390xR  
RFID Okuyucu

DS9908R  
RFID/1 Boyutlu ve 2 
Boyutlu Okuyucu

İmalat Sektörü • • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • •

Perakende Sektörü • • •

Sağlık Sektörü • •

Depo • •

Konaklama ve 
Ağırlama • •
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DS9908R RFID Barkod Okuyucu
RFID'nizi satış noktanıza (POS) veya laboratuvarınıza getirin

Tedarik zinciri açıklarını kapatın. Envanter takibi için satış noktasında RFID etiketli ürünleri 
veya gelişmiş laboratuvar yönetimi için laboratuvar varlıklarındaki ve örnek numunelerdeki 
RFID etiketlerini okutun. DS9908R, tek bir platformda sınıfının en iyi RFID ve barkod okuma 
özelliğini sunan karma bir el tipi / eller serbest tipi okuyucudur.  



RFID Okuyucu Yazılımı
Zebra RAIN RFID okuyucuları kurmak ve onlardan en iyi 
şekilde yararlanmak için uzman olmanız gerekmez. Araçlarımız 
size her adımda yardımcı olur; RFID okuyucularınızı, 
karmaşıklık veya gecikme olmaksızın kolayca ayarlayın ve 
devreye alın.
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Sabit Okuyucular, Antenler, 
Kurulum Sihirbazı ve Yazılım
Envanter izlenebilirliğinde yeni seviye

Zebra’nın sektördeki en derin ve en geniş, eksiksiz 
RAIN RFID portföyü sayesinde doğru varlığın 
doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayın.

 

Sabit RFID Okuyucular

ATR7000 FX9600 FX7500 ST5500 

İmalat Sektörü • • •

Taşımacılık ve 
Lojistik • •

Perakende 
Sektörü • • •

Sağlık Sektörü • •

Depo • •

Konaklama •

Sabit RFID Okuyucular ve Altyapı 
İşletmenizde maksimum varlık izlenebilirliğine ulaşın. 
Hareket halindekiler dahil, etiketlenmiş varlıklarınızın 
tümünün yerini saptayabilecek izlenebilirlik sunan 
Zebra'nın RFID Array Okuyucu ile daha fazla bilgi 
sahibi olun.

FX9600 Sabit RFID  Okuyucu 
Yüksek hacimli ve zorlu ortamlar için  
birinci sınıf performans

123RFID Masaüstü
RFID’den faydalanmayı birkaç adımla basitleştirin 

Ücretsiz, kullanımı kolay sihirbazımız, açılır 
menüler, radyo düğmeleri ve kaydırıcılar 
sayesinde anlaşılması kolay seçenekler sunar. 
Sorularınıza cevap bulmak için dahili yardım ve 
kullanım talimatları videolarına göz atın.

123RFID Mobil
RFID kurulum mobil çözümü edinin

123RFID mobil çözümünden yararlanarak, 
ücretsiz sunulan, pratik sihirbazımıza daha 
kolay erişim sağlayın ve devreye alma 
işlemlerini kolaylaştırın.

Network Connect
Programlanabilir Mantık Denetleyicilerine (PLC’ler) 
sorunsuz, güvenli bağlanın

İlave dönüştürme donanımı kullanmadan Zebra 
FX9600 Sabit RFID okuyucularını en yaygın 
Endüstriyel Ethernet protokollerine ve diğer 
standart ağlara bağlayın.

Yazılım Geliştirme Kitleri (SDK)
Daha düşük IT yükü, daha kolay RFID uygulaması

Zebra RFID SDK'ları, elde taşınabilir okuyucu 
performansından, işlevselliğinden ve çok 
yönlülüğünden tam olarak yararlanmak için 
güçlü bir API seti sağlar ve Android, iOS, 
Windows ve Xamarin için destek sunar. 

FX7500 Sabit RFID  Okuyucu 
Küçük kurumsal okuyucu,  hız ve 
doğruluk için büyük bir çözüm

ST5500 Transition  RFID Okuyucu 
Tesisinize hangi ürünlerin girip  
çıktığını bilin.



RFID Antenleri 
Envanter ve varlıkları hızlı ve hatasız takip edin. Sağlam 
antenlerimiz, yüksek yoğunluk oranları ve hatasızlık için 
gereken yüksek performans ve kapsamı sunar. 
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RFID Antenleri

AN440 AN480 AN510 AN520 AN610 AN620 AN650 AN720 SN5604 SP5504 SR5502

İmalat Sektörü • • • • • • • • • •

Taşımacılık ve Lojistik • • • • •

Perakende Sektörü • • • • • • • • •

Depo • • • • • • • • • •

Saha Mobil Çözümleri • • •

Konaklama ve Ağırlama •

Sağlık Sektörü •

AN510 Ultra Dayanıklı  
RFID Anten
Kapalı ve açık yerlerde  kullanıma 
uygun ultra dayanıklı  ve düşük profilli

AN440 RFID Anteni
Her ortamda geniş kapsama alanı

AN480 RFID Anteni
Tüm işletmeler için global esneklik 

AN610 İnce RFID Anteni
Zarif. Mütevazı. Dayanıklı.

AN620 İnce RFID Anteni
İnce, ultra düşük profil

AN720 RFID Anteni
Müşteriye dönük ortamlar için kompakt 
iç mekan/dış mekan anteni

SR5502 Geçiş Noktası  
RFID Anteni
Gelişinden gidişine kadar yönetim 
ofisinden envanter takibi

SP5504 Satış Noktası 
RFID Anteni
Satış veya ayrılmış ürün teslim 
noktalarında envanter takibi

AN650 Yer Tipi RFID Anteni
Dayanıklı ve ultra düşük profil

SN5604 RFID Okuyucu ve Anten
Envanter ve mobil cihaz takibi

AN520 Ultra Dayanıklı  
RFID Anten
Küçük hacim ve yüksek performans



RFID Yazıcı Kodlayıcılar
Doğru ve ölçeklenebilir RFID kodlama

Çözümünüz güvenilir verilere ihtiyaç duyar. Zebra, RAIN 
RFID etiketleri, markaları ve kartları ihtiyacınız olan yerde 
ve zamanda doğru kodlayabilen,  sektörün en geniş yazıcı 
serisini sunar. Çözümünüzü güvenebileceğiniz RFID 
verileri üzerine inşa edin.

 

RFID Yazıcı Kodlayıcılar

Endüstriyel Yazıcılar Mobil Yazıcılar Kart Yazıcılar Masaüstü Yazıcılar

İmalat • •

Taşımacılık ve Lojistik • • •

Perakende Sektörü • • • •

Sağlık Sektörü • • •

Depo • • •

Konaklama ve Ağırlama •
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ZQ630, ZQ511 ve ZQ521 
RFID Mobil Yazıcılar 
Taşınabilir, kullanışlı ve verimli

Birinci sınıf mobil yazıcılarımız, uygulama noktasında 
baskı yapabilir ve bu da onları kullanışlı ve verimli bir 
çözüm haline getirir. Çalışan dostudurlar ve IT ekibi 
tarafından entegre edilmesi ve yönetilmesi kolaydır.

ZD611R ve ZD621R Masaüstü Yazıcıları 
RFID baskıyı masaüstünüze taşıyın

Kullanımı kolay kompakt bir yazıcıda üstün özellikler, 
maksimum performans ve benzersiz güvenlik.

ZT600, ZT400, ZT231 Endüstriyel 
Yazıcılar ve ZE500 Yazıcı Motoru  
Akıllı ve endüstriyel yapı

Bu yazıcılar ve inovatif OEM baskı motoru, en 
zorlu ortamlarda ve popüler RFID uygulamalarında 
operasyonlarınızın 7/24 devam etmesini sağlar.
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ZXP 7 Serisi ve ZC300 Serisi  
Kart Yazıcılar 
Tanınmış yetenekler

İster yüksek performansa, ister yenilikçi basitliğe 
sahip kompakt boyuta ihtiyacınız olsun, Zebra UHF 
kart yazıcıları bunları size sunar.



Sorunsuz Baskı. Güvenli Baskı. Zebra ile Baskı.
İster stok içi ister sevkiyata hazır RAIN RFID etiketleri için en kapsamlı etiket portföylerinden biri

RFID Çözüm Uzmanlığı
RFID okuyucu ve yazıcı geliştiricisi Zebra, 
her RFID çözümü için performansı optimize 
eden etiketleme çözümü önerebilir.

Test Özellikleri
Voyantic test ekipmanımızla etiketlenen 
yüzeyde maksimum okuma menzili sağlayan en 
uygun inlay'i belirleyebiliriz 

Kurum İçi İmalat Özellikleri
Zebra'nın son teknoloji ürünü baskı makineleri 
ve RFID imalat ekipmanları, RFID sarf malzemesi 
ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılamamızı sağlar

Kullanım Alanına Uygun Çözüm
Direkt termal ve termal transfer malzemelerinin 
300'ün üzerinde sertifikalı kombinasyonu ve 
önde gelen tedarikçilerin inlay'lerine erişim 
imkanıyla, okuma performansını en üst düzeye 
çıkarmak için yüzeye en uygun çözümü 
sunabiliriz.

Üstün Performans
En yeni çip teknolojisi ve tescilli inlay'ler, gelişmiş 
performans sunar.

Güvenilir Tutarlılık
Siparişten siparişe tutarlı malzemelerin 
kullanılması, her seferinde tutarlı baskı ve yapışkan 
performansı sağlar.

Onaylı Sarf Malzemeleri 
RFID yazıcınız için mükemmel uyum

Lider üreticilerin kaplamalarının RFID-inlay'lerini ve kendi Zebra 
markalı RFID-inlay'lerini kullanan Zebra, 50'den fazla stok 
içi RFID etiketi sunmaktadır. Uygulamanızın gereksinimlerini 
karşılamak için hemen hemen her termal malzeme ve dolgu 
ile size özel bir çözüm de oluşturabiliriz. Zebra yazıcıları ve 
RAIN RFID okuyucuları ile tasarlanan ve test edilen Onaylı Sarf 
Malzemelerimiz yüksek performans sunar.

Genel amaçlı
• Standart  uygulamalarla kullanılmak üzere tasarlanan kağıt ve sentetik etiketler

• Metal olmayan,  plastik ve oluklu yüzeyler için en iyisi

• Daha hızlı etiket alımları ve daha uzun okuma menzilleri için ZBR2000 Zebra markalı 
kakma (inlay)

Gelişmiş uygulamalar
• Genel amaçlı etiketlerimizden daha  yüksek bir okunabilirlik performansı sunan kağıt 

 ve sentetik etiketler

• ZBR4000 ve ZBR4001 Zebra markalı gelişmiş UHF RFID inlay'ler genel amaçlı 
kaplamalara göre daha yüksek performans sunar 

Özel uygulamalar
• Metal ve zorlu yüzeyler için okuma aralığını en üst düzeye çıkarmak için oluşturulan 

benzersiz çözümler ve tasarımlar

RFID Kartlar
• 15,2 metre mesafeye kadar okuma menzili sağlayan dünyanın ilk pasif RFID 

kartlarından biri

• 128 bits EPC bellek; 512 bit kullanıcı belleği; 96 bit sadece okunur TID bellek

Z-Band Direkt Termal RFID Bileklikler
• Klasik şeklimiz Z-Band Direct RFID SR, okuyucuya yakın kullanım için idealdir

• Z-Band UltraSoft RFID LR, piyasadaki en yumuşak malzemelerden birine sahiptir. Bayrak tasarımı ve özel inlay, 
daha uzun okuma menzili sağlar.
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Zebra Markalı Inlay'ler
Sektörde lider konumda performans 
sağlamak için etiketleri Zebra okuyucuları ve 
yazıcılarında önceden test ederiz

ZBR2000 Genel Amaçlı Inlay
• Ultra yüksek hassasiyet: boş alanda 17 m'ye kadar okuma menzili

Genel Amaçlı
4 inç geniş etiket kullanan çoğu standart uygulamada 
sektör lideri performans sunar.

Gelişmiş
4 inç genişliğindeki bu gelişmiş etiketler daha uzun 
menzile ihtiyaç duyulan kullanımlarda genel amaçlı 
etiketlerimizden daha yüksek okunabilirliğe sahiptir. 
Neredeyse her açıdan çok yönlü okunabilirlik ve zorlu 
malzemelerin üzerine veya yakınına yerleştirildiğinde 
etkin performans sağlar.

ZBR4000 Gelişmiş Inlay
• Ultra yüksek hassasiyet: boş alanda 20 m'ye kadar okuma menzili 

ZBR4001 Gelişmiş İyi-Bellek Inlay
• Ultra yüksek hassasiyet: boş alanda 12 m'ye kadar okuma menzili

• Bellek: EPC belleği: 448 bit; Kullanıcı belleği: 1000 bit
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Konum Teknolojileri  
Donanım ve Yazılım
Fiziksel Operasyonlarınızın Dijital Görünümü

Zebra menzil, hatasızlık ve hassasiyet konusundaki 
çok çeşitli gereksinimleri karşılamak amacıyla, konum 
verilerini yakalamak için sınıfındaki en iyi donanım 
seçeneklerinden oluşan komple bir portföy sunar. 
Zebra, bu konum verilerini anlamlı bilgiler haline 
getiren Zebra MotionWorks® Enterprise platform gücü 
ile birlikte kuruluşunuzda gerçek zamanlı takibin 
faydalarını en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacınız 
olan konum uzmanlığını sunar.

Ultra Genişbant Çözümleri

Zebra, sayısız varlık yönetimi 
uygulamasına izin veren gerçek zamanlı 
bir konum sistemi (RTLS) olan Ultra 
Geniş Bant (UWB) çözümleri ile gerçek 
zamanlı izlenebilirlik sunar. Personel 
ve teçhizatı içeride ve dışarıda hatasız 
takip edin. UWB sistemi, kurulum 
kolaylığı, izlenebilirlik, ölçeklenebilirlik, 
performans, varlık takibi ve etiket 
yönetimini geliştirerek sektördeki en 
düşük sahip olma maliyetini sunar. 
 
WhereNet
WhereNet (RTLS), karmaşık ve tehlikeli 
ortamlar dahil, tüm ortamlarda çok uzun 
menzilli RTLS özelliği ve performansını 
sağlar. WhereNet'in uzun etiket-sensör 
menzili, maliyet etkin bir RTLS ağ 
altyapısıyla varlıklarınız hakkında  
gerçek zamanlı izlenebilirlik ve durum 
bilgileri elde etmenizi sağlar. 
 
Bluetooth® Düşük Enerjili Cihazlar
Bluetooth Parıldak ve Köprüleri ürün 
ailemiz çabuk ve kolay biçimde kolay 
biçimde dağıtılabilen, birden çok 
form faktörü ve fiyat seviyesine sahip 
ürünlerden oluşur ve varlık takibi ve 
diğer konumlandırma çözümleri için 
kullanılabilir.

Zebra MotionWorks Enterprise, BT ve 
operasyon yöneticilerinin bir sensör ve 
okuyucu popülasyonunu kurmasına, 
yapılandırmasına ve yönetmesine, 
onlardan veri toplamasına ve bu 
verilerden anlamlı bilgiler elde etmesine 
yardımcı olmak için tasarlanmış 
kapsamlı bir yazılım paketidir.



Daha Fazla Satış Fırsatı Yakalayın
• Envanter ve stok ikmali için otomatik bilgilerle mağaza içi 

işlemleri dönüştürün
• Ürün bulunabilirliğini en üst düzeye çıkararak satışları artırın
• Mağaza içi işlemleri otomatikleştirerek işçilik maliyetlerini azaltın

Operasyonel Tasarrufları Artırın
• Döngü sayımlarının maliyetinden vazgeçin; SmartLens bunu sizin 

için yapar
• Aşırı stoklamanın yer ve taşıma maliyetlerini azaltın
• Otomasyon, müşteri hizmetlerine odaklanmaları için çalışanlardan 

en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar

Fire ve Hırsızlığı Azaltın
• Ödenmemiş ürünler çıkış kapılarına yaklaştığında alarmlar çalar
• Kapsamlı izlenebilirliğe sahip olduğunuzda ürünler asla yanlış 

yerleştirilmez
• Ürün ve varlıklardaki fireyi azaltın

Sipariş Karşılamayı Hızlandırın
• Aynı gün mağazadan teslim siparişleri kolayca hazırlayın
• Mağaza içi envanteri web sitenizde hatasız gösterin
• Online siparişlerin gönderimini hızlandırın 

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 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.

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.

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.**

Zebra OneCare™ Maintenance Plans

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

Not: Bilgiler değişikliğe tabidir ve ürün bulunabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Mağaza genelindeki izlenebilirlik ile 
perakendenin görünümünü iyileştirin

Zebra SmartLens Retail envanter ve varlıkların %100'e 
yakın gerçek zamanlı izlenebilirliği ile perakendenin 
dijital dönüşümüne liderlik ediyor. Dönüşümsel platformu, 
benzersiz operasyonel izlenebilirlik sunar.

• Müşterilerin istediği ürünleri hızlıca bulun
• Müşteriler geldiğinde ürünlerin teslim alınmaya hazır olması için online 

siparişleri hızlı ve doğru hazırlayın 
• Stokları ve stok fazlasını ortadan kaldırın ve kaçırılan satışları önleyin
• Hırsızlığı önlemek için gerçek zamanlı ürün hareketi hakkında bilgi edinin

Duvardan duvara seçeneğiyle uçtan uca izlenebilirlik elde edin: www.zebra.com/RFID

ZEBRA ve stilize edilmiş Zebra başı resmi, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, Zebra Technologies Corp. ticari markalarıdır. Wi-Fi™, Wi-Fi 
Alliance®'ın ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2022 Zebra Technologies Corp. ve/ya da iştirakleri. 06/29/2022.

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

http://www.zebra.com/RFID
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mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
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