
         SimulScan
                 ANDROİD İÇİN BELGE YAKALAMA OTOMASYONUNDA YENİ NESİL 

İşletmenizde barkod ve belge yakalamayı düzene sokmak, kolaylaştırmak ve hatasız hale getirmek istiyorsanız, Zebra SimulScan işinizi 
kolaylaştırır. Süreç otomasyonunu bir üst seviyeye çıkarmak için SimulScan’in Çoklu Barkod ve Belge Yakalama çözümlerini yerel 
uygulamanıza entegre etmeniz yeterlidir, böylece döngü sürelerini kısaltabilir, personel verimliliğini ve işlem hassasiyetini arttırabilirsiniz. 
SimulScan Standart Çoklu Barkod ve Standart Belge Yakalama sadece yapılandırması ve entegre edilmesi kolay olmakla kalmaz, ayrıca 
ücretsiz olarak kullanılabilir — ve gelişmiş özelliklere ihtiyacınız varsa, Profesyonel sürümleri cihaz başına düşük bir ücret karşılığında 
kullanılabilir.

               Çoklu Barkod

Personelinizin ürünler üzerindeki birden fazla barkodu mu 

okutması gerekiyor? SimulScan Çoklu Barkod, tek etiketteki tüm 

veya belirli barkodların, okuma düğmesine tek basışta eşzamanlı 

olarak okunmasını sağlar - tekrar tekrar okutmaya zaman 

harcamaya gerek kalmaz. Esnek kombinasyon ölçütleri, doğru 

barkodların kolaylıkla seçilmesini sağlar. 

SimulScan Çoklu Barkodun Avantajları

• Daha kısa barkod okutma ve döngü süreleri — artık istenen tüm 
barkodları yakalamak için tekrar tekrar okutmaya gerek yok

• Daha kesintisiz iş akışları — okutmadan önce, okutacağınız 
barkodun yakınındaki diğer barkodların üstünü kapatmaya gerek 
yoktur

• Operasyonları geliştirmek için barkodlar ve yeni bilgiler eşzamanlı 
olarak okutulabilir 

               Belge Yakalama

Personelinizin standart bir formdaki verileri mi toplamaları gerekiyor? 

SimulScan Belge Yakalama ile personeliniz barkodları, metin 

alanlarını, telefon numaralarını, onay kutularını ve görselleri tek bir 

düğmeye basarak yakalayabilir. Hatta imzanın mevcut olup olmadığını 

tespit edebilir ve duruma uygun iş akışı tanımlayabilirsiniz. Veriler 

anında işletme uygulamanızdaki doğru alanlara dağıtıldığından elle 

veri girişine gerek yoktur — bu da hatalara yol açacak durumları ve 

bunlardan kaynaklanabilecek ilave maliyetleri ortadan kaldırır. 

SimulScan Belge Yakalamanın Avantajları

• Elle veri girişini ortadan kaldırarak maliyeti önemli ölçüde 

azaltın

• Otomatik veri toplama sayesinde hataları önemli ölçüde azaltın

• Tam denetim izi ile %100 uygunluk sağlayın

• İşlem noktasında anında işlem yoluyla döngü sürelerini kısaltın
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SIMULSCAN

SIMULSCAN İLE İŞLETMENİZDE BARKOD VE BELGE YAKALAMA OTOMASYONUNU BİR ÜST 
DÜZEYE TAŞIYIN — YALNIZCA ZEBRA’DAN.

Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/simulscan adresini ziyaret edin ya da global iletişim rehberimize bakın:   
www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/contact


Bir Bakışta SimulScan Özellikleri

ÖZELLİKLER
ÇOKLU BARKOD BELGE YAKALAMA

Standard Premium Standard Premium

Cihaz Lisansı Yok - ücretsiz $ Yok - ücretsiz $$

SKU Yok SIMULSCAN_MB-PREM Yok SIMULSCAN_PREM

ÇOKLU BARKOD ÖZELLİKLERİ

Özel Barkod — Sabit Alanlar • • • •
Özel Barkod — Değişken Miktar • •
Herhangi Sayıda Barkod — Sabit Miktar • • • •
Ortak Barkod Grubu — Sabit Miktar • • • •
Ortak Barkod Grubu — Dinamik/
Değişken Miktar • •
Çoklu Karakter Kontrolü • • • •
UDI Tanımlaması (BETA) • • • •
Barkod Grup Maksimum Miktarı 10 100 10 100

OCR-A/OCR-B  
(MRZ, yani Pasaportlar ve çekler) • • • •
BELGE YAKALAMA ÖZELLİKLERİ

Görsel Yakalama (Kamera= renkli, 
görüntüleyici= siyah-beyaz) • •
İmza mevcudiyeti tespiti • •
Optik Karakter Tanıma (OCR): tek ve 
çok satırlı •
Optik Marka Tanıma (OMR) onay 
kutularını tespit eder •
EK ÖZELLİKLER

Şablon başına maksimum alan 10 20 20 20

Esnek kurulum opsiyonları

%100 Cihazda İşlem

Android için DataWedge ve EMDK ile Uygulama Entegrasyonu

Ücretsiz, kullanımı kolay, bulut tabanlı Şablon Oluşturucu

Kullanımı ve yönetmesi kolay

Kullanım alanınız için görüntüleyici veya kamera seçimi

Kullanımı kolay ve esnek kullanıcı arayüzü

Güçlü önizleme özelliği

Otomatik görüntü işleme

Tarih ve saati otomatik olarak ekleme

Hata ayıklama modu ile kolay sorun giderme

Uyumlu Zebra 
Mobil Bilgisayarlar 

• MC3300

• TC55 (KitKat) 

• TC51/TC56 
(Marshmallow)

• TC70/TC75 (KitKat 
ve Lollipop)

• TC70x/TC75x 
(Marshmallow)

• TC8000 (KitKat ve 
Lollipop)

Desteklenen Zebra 
cihazlarının en güncel 
listesi için, lütfen bu web 
sayfasını ziyaret edin: 
https://developer.zebra.
com/community/tools/
simulscan/
supported-devices

SimulScan’i yerel Android 
uygulamanıza nasıl 
entegre edebileceğiniz 
hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için, lütfen bu 
web sayfasını ziyaret edin:  
http://techdocs.zebra. 
com/simulscan

SimulScan ve diğer 
Mobility DNA çözümleri 
sadece Zebra Android 
cihazlarında mevcuttur. 
Zebra’nın Android mobil 
bilgisayarlarında hangi 
çözümlerin desteklendiği 
konusunda bilgi edinmek 
için, lütfen bu web 
sayfasını ziyaret edin: 
https://developer.zebra.
com/mobilitydna

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
SIMULSCAN
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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
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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