
Zebra Technologies Acil Durum Hizmetlerini Desteklemek 
Üzere Giyilebilir Kafaya Monte Ekran Çözümü Sunuyor  
Kurumsal mobil bilgisayar ve veri yakalama çözümlerinde lider Zebra Technologies, Android™ ve Windows® cihazlarda 
çalışmak için tasarlanan ve ön saflarda çalışan acil durum hizmeti görevlilerini destekleyen yeni HD4000 Kurumsal 
Kafaya Monte Ekran tasarımını gururla sunar.

Zebra HD4000'in hafif, konforlu ergonomik tasarımı, zorlu ortamlara dayanmasının yanı sıra, minimum 
kesinti ile uzun süreler ve vardiyalar için kullanılabileceği anlamına gelir. Su geçirmez, toz geçirmez ve 
düşmeye dayanıklıdır. 

Acil müdahele ekiplerini kritik verilerle güçlendirme.

HD4000 kurumsal sınıf bir mobil cihaz aksesuarında aradığınız tüm özelliklere sahiptir

Zebra HD4000, konfor için mükemmel bir şekilde tasarlanmış olup acil müdahale ekipleri için gelişmiş güvenlik sunar.

Sağlık görevlileri, teşhis ve triyaj yönetimini aksatmadan hayati hasta bilgilerini almak ve göndermek için 
mobil cihazlarla birlikte HD4000'i kullanabilir. Bu, sağlık görevlilerinin ve klinisyenlerin hastaları tedavi 
etmek için ellerinin boşta olabileceği anlamına gelir, bu da hem hastane öncesi yardımı hem de bakımın 
sürekliliğini iyileştirir. 

Acil müdahale ekipleri, olağanüstü hizmetler gerçekleştirmek ve sunmak üzere eğitilmişse de, sahada 
belki daha az yaygın olan kritik kararlar ve müdahalelerde bulunmak veya eğitim ve deneyimlerinin 
ötesine geçmek için hassas beceri ve bilgi gerektiren belirli senaryolarla karşı karşıya gelir. Alternatif 
olarak, hastane durumlarında uzaktan uzman desteği ve rehberliğine başvurulabilir. HD4000, müdahale 
ekiplerinin ve komutanların tıbbi bilgi, risk değerlendirmesi, olayla ilgili faaliyetlere ilişkin daha geniş 
durumsal farkındalık, uzmanlardan rehberlik ve bilgi için yüksek kaliteli görüntüler ve video konferansa 
varan Uzaktan Uzman yeteneklerini kullanmalarını sağlar.

Teknoloji sağlayıcılarla yakın işbirliği içinde olan Zebra, itfaiyecinin KKD'sine (kişisel koruyucu ekipman) 
veya kaskına, itfaiyecinin tam konumunun yanı sıra, oksijen seviyeleri, kalp atış hızı ve sıcaklık gibi hayati 
belirtileri acil durum mahallinde iletebilen gömülü sensörler gibi entegre cihazlar sunar.

Zebra Technologies, acil müdahale ekiplerini ön saflarda destekleyecek çözümlerini deneme, test etme 
ve devreye alma konusunda Acil Durum Hizmetleri kuruluşlarını desteklemek için kapsamlı bir deneyim 
ve geniş bir iş ortağı ağı sunar. Uygulamalarınızdan duruma en uygun bilgileri üst üste bindirerek, aynı 
verileri elde etmek için bir mobil bilgisayardaki bir uygulama ile etkileşimde bulunmak yerine, artık 
görevleriniz gerçek zamanlı bir görüş alanına, doğrudan gözlerinize gelir ve eller serbest yönelimli işlem 
yapma desteğine sahip olursunuz.

Durumsal farkındalığı, görev verimliliğini ve hatasızlığını artırmak için doğru bilgiler doğru zamanda 
ve doğrudan personelinizin gözlerinin önünde.

HD4000, kritik bilgilerin ve durumsal farkındalığın gerçek zamanlı görsel dokümantasyonu ile güncellenirken, eller serbest yönelimli operasyonları 
mümkün kılarak, ön saflardaki müdahalecileri desteklemek için kritik verileri ve iletişimleri kullanıcının görüş alanına getirir.

HD4000, hayat kurtaran acil durum hizmetleri topluluk uygulamaları için kurumsal sınıf giyilebilir çözümün bir evrimi ve örneğidir. 

Kamu güvenliğinde, uygulama örnekleri şunları içerir: doğrudan memurun görüş alanına getirilen kişiye monte yüz tanıma, yollarda canlı ANPR (otomatik 
plaka tanıma), Komuta ve Kontrol yazılımı verileri ve hasta tabanlı veri yazılımı iletişimleri, video akışı, UAV ( insansız hava araçları) beslemeleri, uydu 
navigasyonu ve takibi, uzaktan destekten canlı rehberlik ve mobil rollerdeyken eğitim.

• Sağlam ve ergonomik tasarım.

•  En zorlu acil durum ortamlarına hazır. Her 
gün, gün boyunca düşmelere, çarpmalara 
ve dökülmelere rağmen yıllarca dayanacak 
şekilde üretilmiş. (IP67 ve düşme dayanıklılık 
özellikleri.

• Kolay görülen canlı ekran.

• Kullanımı kolaydır: ana mobil cihaza takıp 
çalıştırmanız yeterli.  

• Entegre monte 5PM kamera ile keskin görüntü kalitesi.

•  Hafiftir, acil müdahale personeli gözlük taktıklarını fark etmez bile.

• En zorlu acil durum ortamlarına hazır. Anında iletişim için entegre 
mikrofon. 

• Çoğu kullanıcıya uyacak şekilde esnek ayarlanabilir tasarım.

•   Görüş alanınızdan anında çıkarın.

• Kurulumu kolaydır: ilave pil ya da hazırlama 
gerekmez. 

• Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ve kullanıma hazır 
uygulama programlama.

• Arayüzlerle (API'ler) HD4000'i mevcut ve yeni 
uygulamalara entegre etmek kolaydır.

• Tüm kritik iletişimleri entegre etmek için 
HD4000'i Zebra TC5X ve TC7X mobil 
bilgisayarlara veya ET56 veya L10 tabletlere 
bağlayın.

• Raftaki emniyet siperliklerinden bardaklara paylaşıma uygun hijyenik 
tasarım.

• Maksimum işlevsellik ve minimum ağırlık sunan anlaşılması kolay aksesuar 
mimarisi.

•   Basit ve güçlü uygulama mimarisi. 

Daha fazla bilgi ve bir görüşme ayarlamak için https://www.zebra.com/tr/tr/solutions/public-sector.html adresinden Zebra Technologies ile iletişime geçin  
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