
Kablosuz barkod okuyucular sağlık sektörü iş akışlarına konfor, esneklik ve hareket özgürlüğü katar. 
Barkod okuyucu bir iş istasyonuna veya cihaza bağlı olmadığında yanlış yere bırakılabilir. Yoğun mesai 
sırasında, bir hemşire barkod okuyucuyu hasta yatağı başında unutabilir ve cihaz yanlışlıkla nevresimlerin 
arasında çamaşırhaneye götürülebilir. Bir klinik çalışanı tekerlekli iş istasyonunu hasta odasından 
çıkarırken barkod okuyucuyu odada unutabilir. Kayıp bir barkod okuyucuyu aramak için harcanan birkaç 
dakika bile klinik çalışanlarının verimliliğini ve bakım kalitesini olumsuz etkileyebilir. 

Artık kablosuz sağlık sektörü barkod okuyucularını Zebra Virtual Tether ile kolayca takip edebilirsiniz. 
Bu ücretsiz ve esnek DataCapture DNA aracı, bir barkod okuyucu altlığından uzaklaştığında veya belirli 
bir süre şarj yuvası dışında kaldığında klinik çalışanlarını uyarır. Böylece, kablosuz barkod okuyucular 
daima olmaları gereken yerde, tam şarjlı ve sıradaki göreve hazırdır.  Yanlış yere bırakılan veya kaybolan 
bir barkod okuyucuyu aramaktan kaynaklanan aksamalara son. Barkod okuyucularınızı kolayca takip 
edebildiğinizde, yedek cihaz havuzunuzu küçültebilir, donanım maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. Artık 
kablosuz sağlık sektörü barkod okuyucularının kullanımını Zebra Virtual Tether ile en üst düzeye çıkarın.

Virtual Tether 
Kablosuz barkod okuyucu kullanımını ve klinik çalışanlarının verimini 
en üst düzeye çıkarın 

Avantajlar

Cihaz kullanımını en 
üst düzeye çıkarın 

Barkod okuyucunun 
yanlış yere 
bırakılmasından 
kaynaklanan 
aksamaları önleyin

Barkod okuyucuları 
şarjlı ve kullanıma 
hazır tutun

Bluetooth 
bağlantılarının 
kopmasından 
kaynaklanan iş 
kesintilerini en aza 
indirin

Cihaz değişiminden 
kaynaklanan 
maliyetleri azaltın

Yedek cihaz 
havuzunuzu küçültün  

 Virtual Tether — Cihaz kullanımını en üst düzeye çıkarın ve iş akışı kesintilerini 
önleyin. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/virtual-tether.
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http://www.zebra.com/virtual-tether


Kayıp barkod okuyuculara son

Virtual Tether çalışırken, barkod okuyucular 
ve yuva, barkod okuyucu Bluetooth menzilinin 
dışına çıktığında klinik çalışanlarını uyarır. Barkod 
okuyucu yuvasına takıldığında alarm durur, 
alarm süresi sona erer veya klinik çalışanı alarmı 
değiştirir. Dikkatlerden kaçmayacak alarmlar 
sayesinde, klinik çalışanları kablosuz barkod 
okuyucuyu geride bıraktıklarını hemen fark eder. 

Barkod okuyucuları tam şarjlı ve işe  
hazır tutun 

Barkod okuyucunun Pil Koruma modu ve Virtual 
Tether, düşük pil veya PowerCap kapasitörden 
kaynaklanan iş akışı kesintilerini önlemeye yardımcı 
olur. Barkod okuyucu yuvası dışındayken belirli 
bir süre kullanılmadığında yuvanın LED ışıkları 
yanıp söner -böylece barkod okuyucuyu yuvasına 
takmanız gerektiğini hatırlatır. Sonuç? Barkod 
okuyucular daima şarjlı ve sıradaki göreve hazırdır. 
Ve pilin gereksiz yere yıpranmasını önleyen Virtual 
Tether, barkod okuyucunuzun pil ömrünü uzatır. 

Bağlantıların kopmasından kaynaklanan iş 
kesintilerini önleyin

Bir barkod okuyucu toplu modda iken 
çalışmadığında, Virtual Tether klinik çalışanlarını 
yuvanın veya cihazın menzili dışına çıkmadan önce 
uyarır;  böylece, bağlantıların kopmasından ve 
tekrar bağlantı kurma ihtiyacından kaynaklanan 
verimlilik kayıplarını ortadan kaldırır. 

Gece Modu hastaların rahatsız olmasını önler

Barkod okuyucu Gece Modundayken, Virtual 
Tether'in sesli alarmları otomatik olarak devre dışı 
kalır, görsel ve dokunsal alarmlar ise çalışmaya 
devam eder. Böylece, klinik çalışanları hastaları 
rahatsız etmeden barkod okuyucuları gece-gündüz 
hep menzil içinde tutar. 

Tüm iş akışları için doğru konfigürasyon

Virtual Tether özel iş akışlarınıza uygun şekilde 
kolayca özelleştirilebilir. Cihazın radyo çıkış  
gücünü yapılandırarak, Virtual Tether  
menzilini ayarlayabilirsiniz -İster 7,5 m. ister  
75 m.1 Şunlar dahil, istediğiniz barkod okuyucu 
ve yuva kombinasyonunu ayarlayabilirsiniz: 
barkod okuyucu LED ışığı, barkod okuyucu 
aydınlatma, barkod okuyucu dokunsal özellikleri, 
barkod okuyucu duyulabilir tonu ve yuva LED 
ışığı.2Alarm süresini, klinik çalışanının alarmı 
nasıl değiştirebileceğini ve daha fazlasını 
özelleştirebilirsiniz. 

Kolay entegrasyon

Zebra Barkod Okuyucu SDK arası Virtual Tether 
özelliklerini operasyonlarınıza özel iş akışlarını 
ve uygulama ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde 
genişletme fırsatı sunar. Örneğin, barkod 
okuyucunın cihazıyla bağlantısı koptuğunda, 
hemşire masasına veya IT bölümüne alarm 
gönderebilirsiniz. Virtual Tether diğer Zebra 
yazılım araçlarıyla tam entegre olarak sorunsuz 
konfigürasyon ve kurulum sağlar: Uzaktan 
Diyagnostik aracının gelişmiş raporlama ve alarm 
imkanı sunan kayıt ajanı, Barkod Okuyucu Kontrol 
Uygulaması ve Okut ve Bağlan uygulaması. 

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 rakipsiz 
cihaz yönetilebilirliği, iş gücü verimliliğini en üst 
düzeye çıkaran yenilikçi performans ve daha hızlı 
ve daha kolay uygulama geliştirme özelliklerine 
sahip okuma cihazlarımız, Zebra barkod okuma 
deneyimini tümüyle basitleştiren genetik kod olan 
DataCapture DNA içerir.

Uygulamalar
Virtual Tether, 
çeşitli hastane 
ortamlarında barkod 
okuyucuların yanlış 
yere bırakılmasından 
kaynaklanan sorunları 
en aza indirir: 

• Bakım noktası
• Stok
• Eczane
• Kan alma uzmanları
• Laboratuvar 

Ayarlar
Virtual Tether  
ihtiyaçlarınıza  
uyarlanabilir. 

Bildirimler mevcuttur2

• Barkod okuyucu ses 
sistemi

• Barkod Okuyucu LED
• Barkod okuyucu 

aydınlatması
• Barkod okuyucu 

dokunsal özellikleri 
(haptics)

• Şarj yuvası ses 
sistemi ve LED

Alarm ayarları

• Alarm süresi
• Alarmı 

etkinleşmeden önce 
erteleyin

• Alarm iptali: okutma 
düğmesine basın, 
yuva çağrı 
düğmesine basın

• Gece Modu: Barkod 
okuyucu Gece 
Modundayken ses 
sistemi uyarıları 
devre dışı kalır  
(cihaza göre değişir)

Radyo girdi ayarları

• Yüksek
• Orta
• Düşük

1. Bluetooth menzili çevresel faktörlere göre değişir

2. Mevcut bildirimler barkod okuyucu modeline göre değişir 
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+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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