
Zebra barkod okuyucularınız çok çeşitli uygulamalar ve ortamlarda anında ve hatasız okuma için 
tasarlanmıştır. Barkod okuyucularınız ister tek bir yerde ister dünyanın dört bir yanında olsun, her cihazın 
doğru yapılandırıldığından, en yüksek verimlilikte çalıştığından ve gerektiği gibi kullanıldığından emin 
olmak istersiniz. Artık bu mümkün. Zebra'nın Uzaktan Diyagnostik Sistemi, MP7000 gibi Zebra barkod 
okuyucularınızın performansı, çalışma süresi ve kullanımında tahminlere yer bırakmaz. 

Uzaktan Diyagnostik ile, Zebra barkod okuyucularınızın nasıl yapılandırıldıklarından ne zaman 
kullanıldıklarına ve nasıl performans gösterdiklerine kadar her yönüyle gerçek zamanlı izlenebilirliğe sahip 
olmak için basit ama güçlü bir araca sahipsiniz. Zebra'nın Kayıt Aracı varlık bilgilerinin, cihaz sağlığının, 
istatistiklerin ve barkod verilerinin kaydedilmesini otomatikleştirir. Uzaktan Tanılama size güncel verileri 
sunmasının yanında, bunları anlamanızı da kolaylaştırır. Planlanmamış kesintileri önlemek, olayları 
doğrulamak, bir pilot noktanın yatırım getirisini analiz etmek, filo genelindeki kalıpları ve trendleri anlamak 
ve çok daha fazlası için bilgileri işleme dönüştürebilirsiniz.

Cihaz diyagnostiğini daha düşük Toplam Sahip Olma Maliyetine 
dönüştürün. Detaylı bilgi için: www.zebra.com/remotediagnostics.

Uzaktan Diyagnostik 
Barkod okuyucularınız hakkında her türlü güncel bilgi 

Avantajlar

Cihaz kullanımını ve 
performansını en üst 
düzeye çıkarın

Cihaz diyagnostiğini 
ve sorun gidermeyi 
basitleştirin

Beklenmedik iş 
kesintilerini önleyin

Barkod okuyucu 
bakım çizelgelerini 
optimize edin 

Cihaz kullanımını 
öğrenin ve yatırım geri 
dönüşünü planlayın 

BİLGİ FORMU
UZAKTAN DİYAGNOSTİK

http://www.zebra.com/remotediagnostics


Zebra'nın Kayıt Aracı ile uzaktan bilgi alın

Bir barkod okuyucu filosundaki varlık bilgilerine, 
sağlık ve istatistiklere, yapılandırma ayarlarına ve 
barkod verilerine uzaktan erişmek mi istiyorsunuz? 
İki seçenek sunuyoruz: Zebra'nın Kayıt Aracı 
veya Zebra'nın WMI (Windows Yönetim) Aracı. 
Olay doğrulama, sorun giderme ve filo genelinde 
öngörüler sunan trend analizi için gereken bilgilere 
sahip olacaksınız.

Seyahat etmeden sorun giderme

Çok düzlemli veya diğer barkod okuyucularınızı 
tanılamak için seyahat etme masrafına ve zaman 
harcamaya gerek yok. Uzaktan Diyagnostik, 
şu tanılama verilerine erişmeyi sağlar: barkod 
okuyucunuzun aydınlatma sensörlerinin, 
kameranın, ölçeğin, devrelerin ve daha fazlasının 
durumları ve daha fazlası diyagnostik - hepsi 
uzaktan yönetim konsolunuzdan. Sonuç? Çok daha 
düşük servis maliyeti. Sorunları uzaktan gidererek, 
yerinde hizmet ziyaretlerinizi yarıya düşürebilirsiniz. 

Konfigürasyon yönetimini kolaylaştırın

Uzaktan Diyagnostik ile, her bir barkod okuyucu 
ayarını kontrol etmek ve doğrulamak için cihazın 
başında olmanız gerekmez. Barkod okuyucu 
filonuzun doğru ayarlar ve ürün yazılımı sürümü ile 
doğru yapılandırıldığını uzaktan doğrulayabilirsiniz. 
Bir ayarı değiştirmeniz gerekirse, bunu iki yoldan 
biriyle uzaktan yapabilirsiniz: WMI veya kullanımı 
son derece basit çözümümüz olan Barkod Okuyucu 
Yönetim Hizmetini (SMS) kullanabilirsiniz.

Karmaşık diyagnostiği basitleştirin

Diğer uzaktan yönetim çözümleri bazı barkod 
okuyucu bilgileri sunabilse de, size bir sorunun 
temeline inmenize yardımcı olacak, anlaşılması 
kolay bir formatta kapsamlı varlık bilgileri, 
istatistikler, parametre değerleri ve diyagnostik 
verileri sunuyoruz. 123Scan, ilk kez kullananlar için 
bile yeterince basittir ve laboratuvar ortamındaki 
verilere erişmek için mükemmel bir araçtır. Üretim 
ortamları için Zebra'nın Kayıt Aracı veya WMI Aracı 
arasından seçim yapabilirsiniz.

Kalıpları belirleyin 

İster pilot bir noktada ister kurulum sonrası olsun, 
barkod okuyucu kullanım modellerini daha iyi 
anlamak mı istiyorsunuz? Uzaktan Diyagnostik ile 
bir barkod okuyucunun ne zaman kullanıldığını, 
kaç öğeyi okuduğunu ve okunan barkodların 
sembolojiye göre dağılımını görebilirsiniz. 
Hedeflenen özellik bilgilerinin toplanmasını 
otomatikleştirerek, Günlük Kayıt Aracı sorunların 
giderilmesine de yardımcı olabilir; kablo bağlantısı 
sorunları gibi zorlu olanlar dahil.

Barkodun Ötesine Geçin

Günümüzün en zor kurumsal güçlüklerinin 
üstesinden gelmek için donanımdan fazlası gerekir. 
Tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı 
bir yazılım gerekir. Bu nedenle barkod okuma 
cihazlarımız rakipsiz cihaz yönetimi ile tüm okuma 
deneyimini basitleştiren genetik kodu, verimliliği 
en üst düzeye çıkaran yenilikçi odaklı performansı 
ve daha hızlı ve kolay uygulama geliştirmeyi içeren 
DataCapture DNA'ya sahiptir.

Uygulamalar
Uzaktan Diyagnostik, 
aşağıdakiler için 
gereken bilgileri 
sunar: 

• Uzaktan diyagnostik 
ve sorun giderme

• Olay doğrulama

• Blok zinciri 
izlenebilirliği

• Pilot alan yatırım geri 
dönüşü oluşturma

• Filo genelinde 
öngörüsel trend 
analizi

• Ve daha fazlası...

BİLGİ FORMU
UZAKTAN DİYAGNOSTİK
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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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