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VC80x Araca Monte Mobil Bilgisayar
Depo araçlarınızı Android ile güçlendirin
VC80x ile, malzeme aktarma araçlarınızın mobil depo için yeni nesil platforma geçişini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Android tabanlı
olan VC80x, güvenebileceğiniz garantili güvenlik desteğiyle kanıtlanmış bir mobil platform sunar. Halen yerleşik olan deneyiminizde
değişiklik olmadan Windows'dan Android'e geçiş yapabilirsiniz — yeniden eğitim, yeniden yapılandırma veya geliştirme gerekmez. En
zorlu ortamlar için tasarlanan VC80x, araç operatörlerinizin gitmesi gereken her yere gidebilir; deponun içine, dışarıya açık depoya,
yükleme alanına ve hatta dondurucuya bile. Ve sadece Zebra, gelen maldan sevkiyata, depo işlemlerinin her yönünü hızlandırmak üzere Android’i güçlü Mobility DNA özellikleri ile güçlendirir. VC80x — daha akıllı bir depo için ultra dayanıklı ve Android tabanlı.
Depo Yönetim Sistemlerinin yeni nesilleri için hazır
VC80x Android tabanlı olduğundan, Android tabanlı Depo Yönetim
Sistemleri'nin (WMS) yeni dalgasına hazırsınız. Güçlü bilişim platformu ve esnek geliştirme ortamıyla VC80x, uygulamalar geliştikçe
büyüyebilir.
Gelecek güvencesi ve işletim sistemi desteği içerir
Yalnızca Zebra›nın sunduğu LifeGuard™ for Android, üstün bir ürün
ömrü ve yatırım geri dönüşü için Android1'in gelecekteki sürümlerine
geçiş yapma olanağıyla birlikte, çıkış tarihinden itibaren toplam 10 yıl
boyunca garantili doğrudan güvenlik güncellemeleri sağlar.
Garantili güvenlik ve performans için Android Onaylıdır
VC80x, Android Onaylı bir cihaz olduğundan cihazın güvenli ve depo
ve işletmeler için artan sayıdaki Android uygulamaları ile uyumlu
olduğunu bilmenin iç huzuruna sahip olursunuz.

Android'e Kolayca Geçiş Olanağı
Bugün kullandığınız uygulamaları çalıştırın — değişikliğe gerek
yoktur
Ivanti Velocity önceden yüklenmiş ve önceden lisanslanmış olduğundan, mevcut terminal emülasyonu (TE) ekranlarınızı veya HTML5 uygulamalarınızı VC80x’te hiçbir ilave işleme gerek olmadan çalıştırabilirsiniz. Çalışanlarınız bugünkü deneyimleriyle aynı deneyimi elde
ederler — sunucuda değişiklik yapmaya veya çalışanlarınızı yeniden
eğitmeye gerek yoktur. Hatta, yeşil TE ekranlarınızı grafik, dokunmaya duyarlı ekranlara dönüştürebilirsiniz.

Depo ve ötesi için ortak bir platform
Depoda Android tabanlı Zebra el tipi ve giyilebilir cihazlarını kullanıyorsanız, ortak bir işletim sistemi ve çözüm platformu çalışanlarınıza
avantaj sağlayacaktır. Depo ve tedarik zinciri boyunca, farklı form
faktörlerine sahip cihazlarda aynı kullanıcı deneyimi ve yönetim
araçlarına sahip olacaksınız.

Dayanıklı vc80 x — Android’e ve daha akıllı bir depoya geçiş yolunuz

VC80x Araca Monte Bilgisayar hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/vc80 adresinde bizi ziyaret edin ya da www.zebra.com/
contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın
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Ultra Dayanıklı Tasarım

Kullanım Kolaylığı İçin Üretilmiştir

En zorlu ortamlar için üretildi
VC80x, toz ve su geçirmez IP66 dereceli muhafaza, yalıtılmış
konektörler ile aşırı sıcaklık, şok ve titreşim testleriyle, en zorlu
ortamlar için hazırdır.

İçeride ve dışarıda görmesi kolay
Dışarıda görmesi kolay süper parlak ekran için 1,000 NIT ya da iç
mekanda çalışma için 400 NIT seçin.

En soğuk tedarik zincirlerindeki dondurucularda kullanıma uygundur
VC80x dokunmatik ekran, kart ve pil ısıtıcıların yanı sıra, ısıtıcıyı ve
ısınma hızını otomatik olarak kontrol eden akıllı sıcaklık sensörleriyle
buzlanmayan ve yoğuşmasız çalışma saplayan tek Android tabanlı
araç bilgisayarıdır.
Opsiyonel ısıtmalı, dayanıklı klavye
Çalışanlarınız tam klavye işlemlerini tercih ediyorsa, opsiyonel
dayanıklı klavyeyi VC80x'in alt kısmına takabilirsiniz. Klavyenin
dahili ısıtıcısı, donma sıcaklıklarında donma ve yoğuşmasız çalışma
sağlarken, gider delikleri klavyede yoğun buzlanma olmasını önler.
Neredeyse bütün depo/malzeme aktarma araçlarına uygundur
Standart RAM montajı da dahil, birden çok montaj opsiyonu kompakt
bir boyutla birleşerek, en küçük araçlara dahi kolaylıkla uymasını ve
kolaylıkla monte edilmesini mümkün kılar. 10 saniyelik hızlı açılan
montaj özelliği, araç bakımı veya cihaz onarımı sırasında VC80x'i
başka bir araca taşımayı kolaylaştırır.

Mobility DNA ile Zebra’ya Özel Güçlü Yeni Özellikler Elde
Edin
Mobility DNA ile VC80x’ten daha fazla değer elde edin
Mobil platformunuzun her kademesi Zebra'nın Mobil DNA'sı ile daha
basit hale gelir. Başından itibaren, konuşlandırmadan uygulama
geliştirmeye her şeyi basitleştirmek ve çalışan verimliliğini arttıran yeni
özellikler eklemek üzere sektörün en kapsamlı mobilite süiti elinizin
altındadır.
Telsiz olarak da işlev görür
VC80x, opsiyonel bir hoparlör/mikrofon ile yapılandırılabilir ve kutudan
çıktığı gibi Bas-Konuş tarzı görüşmeleri destekleyen güçlü ve ücretsiz
bir uygulama olan Zebra'nın Workforce Connect Push-to-Talk Express
uygulamasını içerir.2
Uygulama ve özelliklere erişimi kolayca denetleyin
Mobility DNA Enterprise Home Screen ile çalışanların VC80x'i oyun
oynamak için kullanmalarını önleyin. Bu kullanışlı program sayesinde,
hangi uygulamaların ve cihaz özelliklerinin erişilebilir olduğunu
kolayca seçebilirsiniz.

Her şeyi yapacak bilişim gücü
4 GB RAM'e sahip olan olağanüstü hızlı 1.8 GHz altı çekirdekli 64 bit
işlemci, birden fazla grafik yoğun uygulama da dahil olmak üzere, araç
üzerindeki personelinizin her şeyin üstesinden gelmesi için gereken
her şeyi çalıştırabilir.
En gürültülü ortamlarda duyulabilir
Öne bakan çok yüksek sesli hoparlör ile anında erişilir ses denetimi
barkod okuyucu geri bildirimi ve uygulama bildirimlerini duymayı
kolaylaştırır.
En hızlı, en güvenilir Wi-Fi bağlantıları
802.11ac desteği ve yazılımla değiştirilebilir dahili veya harici anten
desteği ile VC80x üstün bir ses ve veri deneyimi sunar. Geliştirilmiş
dolaşım teknolojisi, araç operatörlerinin tesis boyunca hareket
ettikçe ihtiyaç duydukları uygulamalara ve verilere bağlantısının
kesilmemesini sağlar.
En karmaşık operasyonları bile basitleştirmek için programlanabilir
tuşlar
Altı doğrudan ve altı programlanabilir tuşla, çok adımlı süreçler tek bir
tuşa basarak gerçekleştirilebilirken, verim ve verimlilik artar.
Barkod okuma, ses ve daha fazlasını ekleyin
Farklı çalışanlar farklı kapasitelere ihtiyaç duyar. İşte bu sebeple
VC80x barkod okuyucu, mobil yazıcı, Bas-Konuş mikrofon ve daha
fazlasını eklemek için ihtiyacınız olan tüm portları sunar.
Sesli uygulamalar için hazır
Bluetooth üzerinden Geniş Bant ses desteği ile VC80x, sesli depo
uygulamalarına hazırdır.
Bluetooth barkod okuyucularını anında eşleştirin
Çalışanlar, doğrudan VC80x üzerinde basılı eşleştirme barkodunu
hızlıca okutarak, Zebra kablosuz barkod okuyucularını anında
eşleştirebilirler.
Çevre birimlerinizi SSI ile yapılandırın
Zebra'nın dayanıklı DS3600 Serisi ve RS6000 Bluetooth yüzük barkod
okuyucusu, SSI aracılığıyla VC80x'ten doğrudan yapılandırılabilir.
Yerinde onarılabilir
Dokunmatik ekran, muhafaza tuşları ve UPS pilinin sahada
değiştirilebilmesi servis deposuna daha az seyahat anlamına
geldiğinden cihaz kullanılabilirliği ve yatırım geri dönüşünüz artar.
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Özellikler
Fiziksel Özellikler

WPAN

Boyutlar

27,5 cm G x 24 cm Y x 9 cm B
276 mm G x 238 mm Y x 90 mm D

Ağırlık

8,1 lb./3,7 kg

Klavye Seçenekleri

Harici QWERTY ve AZERTY, isteğe bağlı L-montaj

Güç

Dahili güç desteği 12-48V nominal, vinç gücü için
tasarlanmış

UPS

Elektrik kesintisi sırasında çalışmaya devam etmek
için şarj edilebilir UPS pil

Ekran

10.4 in. renkli XGA (1024 x 768) LCD; 24-bit renk
derinliği; 400 veya 1000 NIT seçenekleri;
LED arka ışık

Dokunmatik Ekran

Pasif özel kalem veya parmakla kullanılabilir dirençli
dokunmatik ekran Dondurucu versiyonu: entegre
dokunmatik ekranlı ısıtıcı, dondurucuya girerken veya
dondurucudan çıkarken dış taraftaki buğuyu giderir

Tuşlar

Pazarlar ve Uygulamalar

Altı (6) programlanabilir makro tuş; ses düzeyi; parlaklık; 2. düzey işlevler için mavi tuş;
açma/kapama düğmesi

Arayüz Portları

Standart mühürlü ve sabitlenmiş konektörler:
2 RS-232 seri port; 1 standart USB portu;
1 USB portu; 1 3,5 mm ses girişi;
opsiyonel adaptörlü Ethernet bağlantı noktası

Göstergeler

Güç LED'i; uyarı LED'i; mavi
tuşdurum LED'i

Barkod Okuyucu
Desteği

USB, RS-232 veya Bluetooth aracılığıyla bağlanan el
tipi barkod okuyucu ve görüntüleyiciler; DS36xx Serisi barkod okuyucular ve RS6000 Bluetooth barkod
okuyucu için SSI desteği

Montaj

Hızlı açılan montaj özelliği; standart RAM montaj
aparatları;
eski model araca bilgisayar montaj aparatları için
adaptörler

Performans Özellikleri
CPU ve RAM

Qualcomm 8056 1.8 GHz altı çekirdekli 64 bit güç
optimizasyonlu, 4 GB RAM

İşletim Sistemi

Android 8.0 (Oreo) – AOSP; GMS – yapılandırmaları
seçin

Toplu Depolama

32 GB eMMC (pSLC)

Yazılım
(önceden lisanslanmış
ve önceden yüklenmiş)

SSI barkod okuyucu desteği ile DataWedge; Workforce Connect PTT Express; Wavelink destekli Ivanti
Velocity

İsteğe Bağlı Yazılım

Workforce Connect PTT Pro, SOTI MobiControl

Kullanıcı Ortamı
Çalışma Sıcaklığı

-22° ile 122°F/-30° ile 50°C arası

Depolama Sıcaklığı

-40° ile 140° F/ -40° ile 60° C arası

Nem

5 ile %95 arası yoğuşmasız (standart versiyon); 5
ile %95 arası yoğuşmalı (içten ısıtmalı dondurucu
versiyonu)

Muhafaza

IP66

Termal Şok

-22° ile 122°F/-30° ile 50°C arası

Şok/Titreşim

IEC 60721-3-5M3; MIL-STD 810G; Yöntem 514.6;
MIL-STD 810G; Yöntem 516.6

Tuz Sisi

35°C'de 48 saat %5 çözelti

Güneş Işınımı

MIL STD 810-G, Yöntem 505.5, Prosedür I

Entegre Sensörler

Hareket (hız ölçer); sıcaklık; ateşleme

ESD

±20kV havadan deşarj, ±10kV doğrudan deşarj

Kablosuz Veri İletişimi
WLAN

802.11 a/b/g/n/ac/k/r

WLAN Antenleri

Dahili veya harici, yazılımdan değiştirilebilir

Sınıf 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Akıllı teknoloji);
Bluetooth Geniş Bant desteği HFPv1.6

Ses ve Ses Dosyası
Ses

Yüksek sesli 87 dBA hoparlör

Bas-Konuş

Harici opsiyonel hoparlör mikrofon

Sektörler:

•
•
•
•

Depolama
Dağıtım
Taşımacılık ve Lojistik
İmalat

Ortamlar

Yasal
Elektrik Güvenliği

UL/cUL/IEC/EN 60950-1 Kapalı alanda kullanım ve
UL/cUL/IEC/EN 60950-22 Açık alanda kullanım

EMI/RFI

Kuzey Amerika: FCC Bölüm 15, Sınıf B
Kanada: ICES 003 Sınıf B
AB: EN55022, EN 301 489-1, EN 301 489-17

WLAN/Bluetooth

ABD: FCC Part 15.247, 15.407
Kanada: RSS-210
AB: EN 300 328, EN 301 893
AU/NZ: AS/NZS 4268

Ortam

RoHS/WEEE/REACH uyumlu

Alev Alabilirlik

IEC UL94-V0

Aksesuarlar
Kablolu barkod okuyucular; kablosuz barkod okuyucular; giyilebilir barkod
okuyucular; Bas-konuş hoparlör/mikrofon; HS3100 dayanıklı Bluetooth kulaklık;
dayanıklı ısıtmalı klavye de dahil olmak üzere klavye; klavye montaj aparatları;
eski model araca takılan bilgisayar kurulumlarının kolay değişimi için adaptör kitleri (elektrik kabloları); hızlı açılan montaj özelliği; RAM montaj aparatları; barkod
okuyucu tutucu. Aksesuarların tam bir listesi için şurayı ziyaret edin:
www.zebra.com/vc80x

Garanti
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak VC80x, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir.
Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin:
http://www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler
Zebra OneCare Select

Dipnotlar
1. Geçerli bir Zebra OneCare hizmet sözleşmesi gerektirir.
2. Workforce Connect Express çoğu Zebra mobil cihazıyla uyumludur. Bas-Konuş
için opsiyonel harici hoparlör/mikrofon gerekir.

Mobility DNA Çözümleri
Mobility DNA yalnızca Android’de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve
Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için:
https://developer.zebra.com/mobilitydna

• Dondurucular Açık
hava depoları
• Havalimanları
• Limanlar
• Demiryolu istasyon
alanları
Uygulamalar

•
•
•
•
•
•

Alım
Toplama
Paketleme
Nakliye
İkmal
Çapraz yükleme
noktası
• Yarı Mamul Ürünler
(WIP)
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