BILGI FORMU
DATACAPTURE DNA: 123RFID

123RFID
ZEBRA RFID SABIT OKUYUCU KURULUM KOLAYLIĞI
Müşterilerinize RFID çözümleri sağlıyor, fakat RFID okuyucu kurulumundaki karmaşıklıklar nedeniyle vakit, nakit ve
karlılıktan kayıp mı yaşıyorsunuz? Ya da okuyucu kurulumundaki karmaşıklıklar RFID çözümleri işine girmenize engel
mi oluşturuyor? Size Zebra sabit okuyucu kurulum işlemlerini kolaylaştıran, benzersiz 123RFID Windows yardımcı
programını ücretsiz olarak sunuyoruz. Halen Zebra sabit okuyucu çözümleri sunuyorsanız 123RFID, kurulum ve
optimizasyon süresini haftalardan bir güne gibi kısa süreye indirerek karlılığınızı arttıracaktır. Ve 123RFID, kurulum ve
optimizasyonu inanılmaz derecede basitleştirdiğinden artık RFID kurulumu için bir uzmana ihtiyacınız olmayacak.
Bu kullanımı kolay sihirbazla Zebra sabit okuyucuları rekor sürede kurup çalıştırabilirsiniz. Tercihler açılır menüler,
seçenek düğmeleri ve kaydırıcılar gibi kolay anlaşılır seçenekler halinde sunulmaktadır. Sorularınız olursa, araç içindeki
zengin bağlam yardımı ve videolarında cevapları bulacaksınız. Sonuç? Okuyucuların ince ayarlarını yapıp optimum
performans sağlamak kolay — uzman olmasanız bile.
Sadece Zebra'nın sunduğu 123RFID ile, RFID çözüm marjlarınızı arttırıp yeni satış fırsatları yaratın.
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Bir dakikadan kısa sürede etiketleri
okutmaya başlayın
Sadece üç tık yeter
Sadece üç tık ile, kutuyu açmaktan RFID etiketleri
okutmaya geçiş bundan daha kolay olamazdı. İlk
tıklamanız ile okuyucularınız algılanır. İkinci tıklamanız
ile bir okuyucu seçilir. Ve üçüncü tıklamanız ile
etiketler okunmaya başlar — bu kadar basit.

Tercihlerde kolayca ince ayarlar yapıp
optimum performans sağlayın
Konfigürasyon Sihirbazı kurulumu sistemleştirir
— yeni başlayanlar için büyük kolaylık
Daha önce hiç sabit okuyucu konfigürasyonu
yapmadıysanız bile, 123RFID ile kolay. Konfigürasyon
Sihirbazı kurulum işlemini adım adım yapmanıza
yardımcı olur. Ayarlar, kolay anlaşılır bir şekilde, açılır
menüler, seçenek düğmeleri ve kaydırıcı çubuklar ile
gösterilir. Örneğin, anten gücünü kaydırıcı çubukla
elle ayarlayabilir, ardından sonuçlara bakarak kontrol
edebilirsiniz. Anten ayarlamada yeni misiniz? Profil
seçici, açılır seçenekler listesinden ortamınız için
uygun anten profilini seçmenize yardımcı olacaktır. Ve
sorularınız olursa, yardım sadece bir tık ötededir.

Gelişmiş ayarlar her zaman parmaklarınızın
ucunda
123RFID sihirbazı tipik bir konfigürasyon işlemini
adım adım yapmanıza yardımcı olmakla beraber,
gelişmiş konfigürasyon seçeneklerini kullanarak her
zaman ayarları özelleştirebilirsiniz.

Kolay aksesuar entegrasyonu
GPIO aksesuarlarını kolayca programlayın
123RFID'nin her türlü Genel Amaçlı Giriş/Çıkış
(GPIO) aksesuarları üzerinde tam kontrol sunması
sonucu komple bir RFID çözümü sunmak kolaydır.
GPIO Sihirbazı aksesuarların programlanmasını
açılır menüden seçimler yapmaktan ibaret olacak
şekilde kolaylaştırır — hiçbir kodlama deneyimi
gerektirmez. Sonuç olarak, sadece beş dakikada,
yerinde olmayan bir ürünün algılanabilmesini
gösteren bir kavramsal kanıt kurulumu
yapabilirsiniz. Örneğin, sadece gömlekler
bulunması gereken bir bölümde pahalı bir
mücevher bulunduğu sinyalini veren bir ışık
yanabilir.

RFID uygulaması geliştirmeyi basitleştirin
Uygulamanız içinde okuyucu optimizasyonu
sorununu ortadan kaldırın
Bu yardımcı program olmadığında, RFID uygulamanız
içinden sabit okuyucunuzun konfigürasyonunu yapıp
test etmeniz gerekip bu da son derece zahmetli ve
zaman alıcı bir işlemdir. Artık 123RFID'yi kullanarak
tüm ayarları doğrudan tanımlayabilir, geliştiricilere
uygulamaları içine entegre edebilecekleri doğru
konfigürasyonu sunabilirsiniz. Sonuç? Daha az
geliştirme süresi ve daha yüksek marj.

Dahili yardım
Sorularınızın cevapları sadece bir tık ötede
Hangi adımı uyguluyor olursanız olun, her zaman iki
yardım seçeneğine sahipsiniz. Benzersiz ekrandan
ekrana yardım, her bir ekrandaki özelliklerin ayrıntılı
olarak anlatılmasını sağlar. Ve her bir sayfanın
üzerinde adım adım talimatlar içeren Nasıl Yapılır
Videolarının bulunduğu YouTube sayfasına link
bulunur.

Basitleştirilmiş analiz
Güçlü filtreleme seçenekleri ile trendleri
tespit edin
123RFID'nin filtreleri büyük resmi görmenizi sağlar.
Güvenilir bir şekilde doğru etiketleri yakaladığınızdan
emin olabilirsiniz. Filtreleme seçenekleri şunları içerir:

• Okuyucuya göre filtrele — Bir okuyucuyu seçip
performansını izleyin ya da sisteme toplu olarak
göz atmak için tüm okuyucuları seçin.

• Alınan Sinyal Gücü Göstergesine (RSSI) göre
filtrele — Etiketlerin güvenilir bir şekilde okunması
için sinyal gücünün yeterli seviyede olmasını
sağlayın.

• EPC'ye göre filtrele (tam ya da kısmi) — Sadece
istediğiniz etiketleri görmek için gereksiz verileri
filtreleyin.

• Varlık Etiketi Listesine göre filtrele — Belirli bir kritik
ürünler setini tespit etmek için EPC'leri içeren bir
dosyayı kullanarak filtreleyin.

Performansı gösteren, okunması kolay grafikler
123RFID, etiket verilerinizi trend analizi için kolay anlaşılır
grafiklere dönüştürür.

Sadece Zebra'nın sunduğu 123RFID ile, RFID sabit okuyucu kurulumunu
basitleştiren bir araçla RFID çözüm marjlarınızı arttırıp yeni satış fırsatları
yaratın.
Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/123rfid
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123RFID Hoş Geldiniz Ekranı

123RFID Konfigürasyon Sihirbazı — Anten Ayarları Ekranı

123RFID Algılama Ekranı

123RFID Konfigürasyon Sihirbazı —
GPIO Aksesuarlarını Programlama Ekranı
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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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