
         SimulScan
                  ZAUTOMATYZOWANA REJESTRACJA DANYCH NASTĘPNEJ GENERACJI 

DLA SYSTEMU ANDROID 
Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje rozwiązania do usprawnienia i uproszczenia procesu rejestracji kodów kreskowych oraz wyeliminowania z niego 
błędów, zapewni mu to opracowana przez firmę Zebra aplikacja SimulScan. Wystarczy, że zintegrujesz narzędzia Multi-Barcode do jednoczesnej rejestracji 
kilku kodów kreskowych oraz Document Capture do digitalizacji dokumentów z własną aplikacją dla systemu Android, a nadasz automatyzacji procesów 
zupełnie nowy wymiar, skracając czas realizacji i zwiększając efektywność pracy oraz precyzję wykonywania zadań. Funkcje jednoczesnej rejestracji 
kilku kodów kreskowych Multi-Barcode oraz digitalizacji dokumentów Document Capture rozwiązania SimulScan w wersji standardowej nie tylko łatwo 
jest skonfigurować i zintegrować ze swoim systemem – można z nich korzystać całkowicie bezpłatnie. A jeżeli potrzebne będą bardziej zaawansowane 
funkcje, za niewielką odpłatą (wg stawki od każdego urządzenia) można nabyć wersję profesjonalną.

                Multi-Barcode – jednoczesna rejestracja 
kilku kodów kreskowych

Czy Twoi pracownicy potrzebują możliwości skanowania kilku różnych 
kodów kreskowych umieszczanych na produktach? Za pomocą funkcji 
Multi-Barcode do jednoczesnej rejestracji kilku kodów w aplikacji 
SimulScan będą mogli za jednym naciśnięciem przycisku skanowania 
jednocześnie zeskanować wszystkie kody kreskowe z jednej etykiety 
bądź też tylko kody wybrane – nie będą już musieli tracić czasu na 
kilkakrotne powtarzanie czynności skanowania, aby zarejestrować każdy 
kod po kolei. Elastyczne kryteria wyboru pozwalają na łatwe wybieranie 
właściwych kodów do zeskanowania. 

Zalety funkcji SimulScan Multi-Barcode do jednoczesnej rejestracji  
kilku kodów

• Krótszy czas skanowania i realizacji zadań – eliminacja konieczności 
powtarzania czynności skanowania w celu zarejestrowania wszystkich 
wymaganych kodów kreskowych

• Płynniejsze procesy robocze – eliminacja konieczności zakrywania 
przed rejestracją kodów otaczających kod skanowany

• Jednoczesna rejestracja kodów kreskowych i nowych informacji w celu 
usprawnienia procesów operacyjnych

                Document Capture – digitalizacja 
dokumentów

Czy Twoi pracownicy potrzebują możliwości rejestrowania danych z 
formularzy ustrukturyzowanych? Dzięki funkcji Document Capture do 
digitalizacji dokumentów aplikacji SimulScan będą mogli rejestrować kody 
kreskowe, pola tekstowe, numery telefonu, zaznaczone pola formularzy 
i obrazy – a wszystko to za naciśnięciem jednego przycisku. Istnieje 
nawet możliwość wykrycia podpisu i ustalenia odpowiedniego przebiegu 
zadań. Dzięki natychmiastowej analizie danych i przyporządkowaniu 
ich do właściwych pól Twojej aplikacji nie ma konieczności ręcznego 
wprowadzania danych – oznacza to eliminację kosztów oraz ryzyka 
błędów i pomyłek związanych z rejestracją ręczną. 

Zalety narzędzia SimulScan Document Capture do digitalizacji 
dokumentów

• Znaczne obniżenie kosztów poprzez eliminację konieczności ręcznego 
wprowadzania danych

• Znaczne zmniejszenie liczby błędów poprzez automatyzację procesu 
rejestracji danych

• Możliwość uzyskania 100% zgodności z przepisami i kompletna ścieżka 
kontroli

• Krótszy czas realizacji zadań dzięki szybkiemu przetwarzaniu 
bezpośrednio w miejscu realizowania transakcji
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KARTA DANYCH PRODUKTU
SIMULSCAN

NADAJ ZAUTOMATYZOWANEJ REJESTRACJI KODÓW KRESKOWYCH I DIGITALIZACJI DOKUMENTÓW 
ZUPEŁNIE NOWY WYMIAR ZA POMOCĄ APLIKACJI SIMULSCAN – WYŁĄCZNIE W OFERCIE FIRMY ZEBRA.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/simulscan lub korzystając z naszej centralnej bazy 
kontaktów pod adresem www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/simulscan
http://www.zebra.com/contact


Zalety rozwiązania SimulScan w skrócie

FUNKCJE

MULTI-BARCODE – 
JEDNOCZESNA REJESTRACJA 

KILKU KODÓW

DOCUMENT CAPTURE – 
DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW

Standard Premium Standard Premium

Licencja na urządzenie Nie dot. – 
bezpłatna $ Nie dot. – 

bezpłatna $$

Numer katalogowy Nie dot.
SIMULSCAN_MB-

PREM
Nie dot. SIMULSCAN_PREM

FUNKCJE NARZĘDZIA MULTI-BARCODE DO JEDNOCZESNEJ REJESTRACJI KILKU KODÓW

Konkretny kod kreskowy – pola stałe • • • •
Konkretny kod kreskowy – zmienna liczba • •
Dowolny kod kreskowy N – stała liczba • • • •
Grupa kodów kreskowych o wspólnym 
identyfikatorze – stała liczba • • • •
Grupa kodów kreskowych o wspólnym 
identyfikatorze – dynamiczna/zmienna liczba • •
Sprawdzanie wielu znaków • • • •
Identyfikacja UDI (BETA) • • • •
Maksymalna liczba kodów kreskowych  
w grupie 10 100 10 100

OCR-A/OCR-B (pola odczytu maszynowego 
MRZ, tj. paszporty i czeki) • • • •
FUNKCJE NARZĘDZIA DOCUMENT CAPTURE DO DIGITALIZACJI DOKUMENTÓW

Rejestracja obrazów  
(kamera = kolor, imager = czarno-białe) • •
Wykrywanie podpisów • •
Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR): 
jedno- i wielowierszowe •
Optyczne rozpoznawanie znaczników (OMR): 
wykrywanie pól wyboru •
DODATKOWE FUNKCJE

Maksymalna liczba pól na szablon 10 20 20 20

Elastyczne opcje wdrażania

Przetwarzanie w 100% na urządzeniu

Integracja aplikacji za pośrednictwem narzędzi DataWedge i EMDK dla systemu Android

Bezpłatny, łatwy w użyciu, chmurowy kreator szablonów

Prostota użytkowania i zarządzania

Możliwość wyboru imagera lub aparatu fotograficznego, w zależności od zastosowań

Intuicyjny w użyciu i elastyczny interfejs użytkownika

Zaawansowana funkcja podglądu

Automatyczne przetwarzanie obrazów

Automatyczne dodawanie daty i godziny

Łatwe rozwiązywanie problemów: tryb usuwania błędów

Kompatybilne 
komputery mobilne 
marki Zebra 

• MC3300

• TC55 (KitKat) 

• TC51/TC56 
(Marshmallow)

• TC70/TC75 (KitKat i 
Lollipop)

• TC70x/TC75x 
(Marshmallow)

• TC8000 (KitKat i 
Lollipop) 

Aktualną listę 
obsługiwanych urządzeń 
marki Zebra można znaleźć 
na stronie https://
developer.zebra.com/
community/tools/simulscan/
supported-devices

Bliższe informacje na temat 
sposobu integrowania 
rozwiązania SimulScan  
z własną aplikacją dla 
systemu Android znajdują 
się na stronie 
http://techdocs.zebra. 
com/simulscan

SimulScan i inne 
rozwiązania z gamy 
Mobility DNA dostępne są 
wyłącznie na urządzeniach 
marki Zebra z systemem 
Android. Informacje na 
temat rozwiązań 
obsługiwanych przez 
komputery mobilne Zebry z 
systemem Android można 
znaleźć na stronie: https://
developer.zebra.com/
mobilitydna
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Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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