Dayanıklı Tablet Portföyü
Son Derece Dayanıklı. Size Özel Tabletler.

Sadece Dayanıklılık Yetmez
Dayanıklı mobil bilgisayar alanında
dünya liderlerinden size özel bir tablet
satın alın.
Pek çok dayanıklı tablet mevcut. Daha yüksek
bir standart belirlemeye kararlıysanız, sadece
dayanıklı değil, aynı zamanda akıllı bir tablete
ihtiyaç duyarsınız. Sizi kendi özelliklerine
alışmaya zorlayan bir ürüne değil. Tıpkı sizin
gibi, zorlukların üstesinden gelmeye ve başarılı
olmaya kararlı bir ürüne. Dayanıklılık Zebra için
sadece bir başlangıç; gerçek hedef ise daha
kapsamlı ve yüksektir ve bunu sadece siz
belirlersiniz.
Çalışma şeklinize uygun özel bir tabletle iş
gününüzü yeniden hayal edin. Olağanüstü
kablosuz özellikler sayesinde uzak mesafelerde
dolaşın. Hareket halindeyken başarıyı yakalayın
ve bağlantıda kalın. İşiniz ister Windows® 10
ister Android™ gerektirsin, sektörün en yüksek
test standartlarının ötesinde gerçek dayanıklılık
performansı elde edin. Son derece güvenli,
tamamen yapılandırılabilir, kullanımı kolay, her
koşulda ve her yerde çalışan yenilikçi bir tablet
ile başarınızı sürdürün.
Bu katalog, dayanıklılık seviyesine, ekran
boyutuna, form faktörüne, işletim sistemine,
işlemci gücüne ve aksesuarlara göre en uygun
tableti seçmenize yardımcı olacak. Zebra'nın sizi
nasıl benzersiz bir şekilde destekleyip işlerinizi
kolaylaştırabileceğini öğrenin.
Artık en büyük hedeflerinize kolayca
erişebilirsiniz. Sizi o noktaya taşıyacak kararlılık
ve becerilere sahipsiniz. Neden dayanıklı mobil
bilgisayarlarda küresel pazar lideriyle kendi
yeteneklerinizi en üst düzeye çıkarmayasınız?
Cevabı çok açık. Zebra tabletler sağlam, güvenli,
güçlü ve kullanım amacınıza uygundur.
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En Önemli İşlerinize Zebra
ile Güç Katın
İşiniz nerede olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, en iyi performansı
gösterin. İster kendi iş yerinizde, ister açık havada zorlu bir ortamda
olun; gerçek mobil çözüm, çalışma ortamınız, uygulamalarınız
ve zorluklarınız için özel olarak tasarlanmıştır. İşte Zebra’nın size
sektörünüzde performans üstünlüğü elde etmeniz için sunabilecekleri.

Taşımacılık ve Lojistik

İlk noktadan son noktaya dek kesintisiz hizmet sunun
• İzlenebilirlik
• Kalite güvencesi
• Varlık ve tesis

• Alım ve teslim belgesi
• Filo yönetimi

İmalat Sektörü

Üretim katından satış katına kadar verimliliği artırın
• Envanter yönetimi
• Tedarik hattı ikmali
• Güvenlik testi

• Bakım/saha hizmeti
• Mevzuata uyum kontrolü

Kamu Sektörü

Görev gereksinimlerini daha iyi izlenebilirlik ile yerine getirin
• Kamu güvenliğini artırın
• Varlık yönetimi
• Gerçek zamanlı farkındalık

• Personeli izleyin
• Operasyonel verimliliği artırın
• Gönderim/iletişim

Perakende Sektörü

Mağazanın arka tarafından satış bölümüne kadar
müşterilerinizin memnuniyetini artırın
• Envanter yönetimi
• Rehberli satış
• Fiyat kontrolü

• Mobil satış noktası
• Kuyrukları azaltma

Depo/Açık Depo/Portlar

Tedarik zincirinizdeki envanteri yönetin
• Depo ve açık depo yönetimi
• İade işlemleri
• EDI (Elektronik Veri Alışverişi)

• Forklift montajı
• Alım/saklama/gönderim

işlemleri

Saha Mobil Çözümleri

Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizi güçlendirin
• Mobil gönderim
• İş emri yönetimi
• Varlık takibi

• Bakım/denetim
• Sayaç okuma
• Bitki örtüsü yönetimi

Dayanıklı Kurumsal Tabletler
Günlük kullanım için şaşırtıcı ölçüde sağlam, ince ve hafif.

ET51/ET56 Dayanıklı Kurumsal Tabletler
Birçok farklı kullanım alanına uygun esneklik
•
•
•
•

Windows veya Android İşletim Sistemi
Gün ışığında bile kolay okunan 8 inç ya da 10 inç ekran seçeneği
Kapalı alanlar için WLAN (ET51) veya saha için WAN (ET56)
En hafif Zebra tabletler ve tamamen dayanıklı tasarım; düşmelere, çarpmalara, darbelere, toza ve
suya karşı dayanıklı

• Değiştirilebilir piller; yardımcı bir pil ile pilleri yerinde ve çalışırken değiştirin
• Döner el askısı ve entegre barkod okuyucu ile isteğe bağlı genişleme aksesuarı

Entegre Barkod
Okuyuculu ET51
Envanter ya da kasa kuyruklarını
azaltma esnekliği
•
•
•
•
•

Windows veya Android seçenekleri
8 inç ekran ve dahili barkod okuyucu
El kayışlı ve son derece dayanıklı tasarım
Standart donanım olarak el kayışı ve dayanıklı çerçeve dahildir
Ödeme cihazı seçeneği (yerinde ücretlendirilir)

ET80/ET85 Dayanıklı ikisi bir arada
Windows Tabletler
Fark yaratmanız için üretildi
• Dayanıklı ancak başlıca ikisi bir arada rakiplerinden daha
ince ve daha hafif

• İkisi bir arada cihaz: Askı modelli dayanıklı klavyeyi takarak
bir tabletten saniyeler içinde gerçek bir dizüstü bilgisayar
deneyimine geçin

• Bağımsız bir tablet olarak kullanılabilir veya gerçek bir ikisi bir
arada kullanım için çıkarılabilir klavye ile birlikte

• Wi-Fi 6E, 5G, CBRS ve daha fazlasını destekleyen gelişmiş
kablosuz iletişim

• Araç içi ve masaüstü için evrensel yuva çözümü
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L10 Dayanıklı Tabletler
Form faktörleri, çoklu CPU, Windows® veya Android™ seçimi

L10 XSlate
Dayanıklı Tablet

Benzersiz dayanıklılık ve
en gelişmiş bağlantı
• Çelik magnezyum çerçeveden daha sağlam; alüminyumdan daha
hafiftir

• Geleneksel tablet; en ince ve hafif L10
• IP65, bağlantı noktası kapakları açık ve 6 ft (1,82 m) çalışırken
düşme dereceli

• Eklenebilir klavye sayesinde ikisi bir arada dizüstü/tablet
• Gorilla® Glass ve otomatik algılamalı eldiven/ıslak dokunma
teknolojisi yağmurda, karda ve soğukta çalışır

L10 XPad
Dayanıklı Tablet

Entegre tutma yeri size ek güç sağlar
• XSlate'in tüm özelliklerine ek olarak kolay taşıma sağlayan
sağlam tutma yeri

• Kolay taşıma sağlayan mükemmel denge ve ergonomik
tasarım

• Opsiyonel, el tipi barkod okuyucu veri girişini hızlandırır
• İkisi bir arada kullanım için isteğe bağlı klipsli klavyeyi
destekler

• Dayanıklılık ve barkod okuma gücü ellerinizde

Dayanıklı Tablet
Konumlandırma
Tablosu

Geniş portföyümüz size çeşitli
seçenekler sunar. Hangi
tabletin sektörünüze ve
uygulama gereksinimlerinize
uyarlanabileceğini keşfedin.

ET51/ET56

ET80/ET85

L10
XSLATE

L10
XPAD

İmalat Sektörü

•

•

•

•

Perakende ve Konaklama

•

Taşımacılık ve Lojistik

•

•

•

•

Saha Mobil Çözümleri

•

•

•

•

Depolama

•

•

•

•

•

•

•

•

Kamu Sektörü

•

Sağlık Sektörü

Özellik

ET51/ET56

ET80/ET85

L10 XSLATE

L10 XPAD

Boyutlar

8 inç: 9 inç G x 5,9 inç Y x 0,5 inç D
(228 mm G x 150 mm Y x 12,7 mm D)
10 inç: 10,6 inç G x 7,1 inç Y x 0,5 inç D
(269 mm G x 181 mm Y x 12,7 mm D)

12,1 inç G x 8,9 inç H x 0,6 inç D
(308 mm G x 225 mm Y x 16 mm D)

11 inç W x 7,7 inç Y
x 0,88 inç D
(280 mm G x 195
mm Y x 22 mm D)

11 inç G x 10 inç Y
x 0,88 inç D
(280 mm G x 256 mm Y x 22 m D)

8,4 inç / 21 cm, 720 nit
10,1 inç / 26 cm, 540 nit

12 inç / 30,5 cm, 800 nit

10,1 inç / 26 cm, 500 veya 1,000 nit
Opsiyonel Aktif Sayısallaştırıcı

Çözünürlük

2560 x 1600

2160 x 1440

1920 x 1200

Ağırlık
(sadece tablet)

8 inç: 0,6 kg
10 inç: 0,8 kg

1,3 kg

8 inç: 6 saate kadar
10 inç: 9 saate kadar

11 saate kadar
Yedek pil ile 17 saate kadar

10 saate kadar
Genişletilmiş pil ile 26 saate kadar

Windows 10 IoT Enterprise veya Android

Windows 10 Pro
veya Windows 10 IoT Enterprise1

Windows 10 veya Android

Android: 4GB ve 32GB eMMC Flash
Windows: 4GB ve 64GB eMMC Flash

16 GB'a kadar RAM ve 512 GB

Android: 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB eMMC
Windows: 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB

Intel Atom E3940 (Windows),
QC SD660 (Android)

11. Nesil Core i5/i7

Pentium veya 8. Nesil Core i5/i7 (Windows), QC SD660 (Android)

USB-C, Yuva

USB-C, 2x USB 3.2, Yuva,
Opsiyonel Seri, Opsiyonel Ethernet

USB-C, 2x USB 3.0, Ethernet, Micro SDXC,
Ses, AC, Yuva, Opsiyonel Seri, Opsiyonel HDMI girişi

Kablosuz

Android: Wi-Fi 5, NFC,
GPS (ET56), 4G (ET56)
Windows: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G (ET56)

Wi-Fi 6E, NFC, GPS (ET85), 4G veya 5G
(ET85)

Android: Wi-Fi 5, NFC, GPS, 4G
Windows: Wi-Fi 5, NFC seçeneği, GPS seçeneği, 4G seçeneği

Güvenlik

Sadece yazılım

Yüz tanıma, TPM 2.0,
Parmak izi okuyucu seçeneği,
CAC okuyucu seçeneği, Kilit yuvası

Windows: Parmak izi okuyucu, TPM 2.0, CAC okuyucu seçeneği,
Kilit yuvası; Android: Kilit yuvası

Barkod okuyucular,
2. pil ve daha fazlası

Entegre barkod okuyucu, askılı katlanır
klavye, 2. pil ve daha fazlası

Barkod okuyucu, uzun ömürlü pil, RFID okuyucu,
klavye, destek ayağı ve daha fazlası

MIL-STD-810G
1 m yükseklikten betona düşme
Dayanıklı çerçeveyle 1,8 m yükseklikten
betona düşme

MIL-STD-810H
1,2 m yükseklikten beton üzeri kontrplak
zemine düşme
Dayanıklı çerçeve ile 1,5 m yükseklikten
beton üzeri kontrplak zemine düşme

MIL-STD-810G
1,8 m yükseklikten beton üzeri kontrplak zemine düşme

Su Sızdırmazlık

IP65

IP65 bağlantı noktaları açık

IP65 bağlantı noktaları açık

Tehlikeli Yer
Sertifikası

Yok

C1D2 (dayanıklı çerçeve gerekir)

C1D2, opsiyonel ATEX

Ekran

Standart Pil
Ömrü
İşletim Sistemi
RAM/Hafıza
CPU
Konnektörler

Genişletilebilirlik
Düşme
Dayanıklılık
Özelliği

¹ Windows 10 IoT Enterprise 2021 Dördüncü Çeyrekte bekleniyor
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1,2 kg

1,4 kg

Zebra Akıllı Dolapları
Kurumsal mobil cihaz depolama ve yönetimini optimize edin
15 yılı aşkın deneyimle tasarlanan ve
geliştirilen Zebra Akıllı Dolaplar, varlıklarınızın
ve iş akışlarınızın yüksek performans ve
optimum güvenlikle birlikte çalışmasını
sağlamaya yardımcı olmak için, kurumsal
mobil bilgisayarlarınızın, mobil yazıcılarınızın
ve tabletlerinizin kullanımını ve üretkenliğini en
üst düzeye çıkarmak için uyarlanabilir uçtan
uca depolama çözümleri, yazılım otomasyonu,
güvenlik uygulamaları ve sürekli destek
portföyü sunar.

Yazıcılar
Learning as a
Service

İş Akışı ve Tasarım
Danışmanlığı

Yazılım
Entegrasyonu

• Performansı en üst düzeye çıkarmak için bir araya
getirin ve bağlayın

• Yetkisiz kullanımı engelleyerek cihazlarınızı koruyun
• Yazılım odaklı yönetim sayesinde iş akışlarını
otomatikleştirin

• Konseptten dağıtıma, benimsemeden operasyonlara
kadar desteğe erişin
Program
Yönetimi

RFID Tasarım
Mobil Bilgisayarlar

Özel Portföy

Standart Modüler Portföy

Raflar

•
•

Toplu erişim
Çoklu cihaz konfigürasyonları

Dolaplar

•
•
•

Gelişmiş güvenlik opsiyonları

•
•
•

Gösterge paneli raporlama

El Arabaları

•
•

Müşteriye özel kullanım örnekleri ve projeler

Yazılım odaklı güvenlik
Cihaz kayıp ve hasarlarını
azaltma

•

İş akışı otomasyonunu ve verimliliğini
artırır

•
•

Depo ve Dağıtımda birincil kullanım durumları

Pil şarj durumu
Cihazlara hızlı erişim sayesinde
optimum iş akışları

Müşterilerin ortamına özel
çözümler

15 yılın üzerinde kanıtlanmış tasarım, kurulum,
entegrasyon, kullanım ve cihaz ömrü yönetim
performansı
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Hizmetler
Hemen Çalışmaya Başlayın

Zebra'nın mobil öğrenme platformuyla çalışanların işe alıştırma ve beceri geliştirme süreçlerini hızlandırın. Ve yerel dokunuşla küresel ölçekte tüm tablet
dağıtım ihtiyaçlarınız için Zebra'nın Profesyonel Hizmetlerinden yararlanın. Zebra ile yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olanı elde edin.

Riski Azaltın, Maliyeti Kontrol Edin ve
Büyümeyi Hızlandırın

İş akışlarınız için uyarlanmış yeni teknolojinizi
minimum kesintiyle devreye alın. İhtiyacınız ne
olursa olsun, Zebra size şunları sağlar:

Özel Görüntü Oluşturma
Görüntü Dağıtım Hizmetleri
Gözetimli Fabrikadan Çıkış
Hizmetleri
Çözüm Paketleme
Özel Dökümantasyon
Varlık Etiketleme
Tablet Kullanıcılarını Hızlandırın… Gerçekten Hızlı

Çalışanlarınızın yatırımınızdan hızlı geri dönüş sağlamak için ihtiyaç duydukları becerileri
edinme sürecini hızlandırmak için Zebra Mobil Öğrenme Platformuna güvenin. Esnek
uygulamalı, etkileşimli öğrenme yöntemleri, üretkenliği ve iş memnuniyetini artırır, verimlilik
kazanımları sağlar, süreçlerin tek tip olmasını sağlar ve nasıl ve nerede olursa olsun ihtiyaç
duyduğunuz zaman devreye alınabilir.

SIM yükleme
Varlık Bilgi Yönetimi

İşinizi Güvenle Yürütün
Windows veya Android işletim sistemleriyle desteklenen Zebra dayanıklı tabletleri satın aldığınızda, nereye giderseniz gidin, ihtiyaç duyduğunuz her an
yanınızda olacak uzun süreli bir ortaklığa sahip olursunuz. Tabletleri proaktif olarak yönetmenize yardımcı olacak yenilikçi araçlardan yararlanın. Esnek Zebra
OneCare™ bakım planlarımızla işinizi yürütürken teknolojinizin çalışır durumda kalması için Zebra'ya güvenin.

Daha Uzun Çalışma Süresi için Eagle-Eye Vision

VisibilityIQ™ ile cihazlarınızdan, çalışanlarınızdan ve günlük
görevlerinizden en iyi şekilde yararlanmak için bulut tabanlı veri odaklı,
eyleme dönüştürülebilir bilgilere sahip olursunuz. İşinizi yönetmek ve
operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz izlenebilirlik türünü
seçin. VisibilityIQ™ Foresight, tabletlerinizin tüm operasyonel yönleri
hakkında öngörü sağlayarak öngörülemeyen arıza sürelerini önlemenize
yardımcı olur.VisibilityIQ™ OneCare™* onarım ve destek bilgileri,
sözleşmeler, onarım süreç raporları, LifeGuard Analytics, zamanında
teslimat, onarım oranları ve en önemli onarım ölçüm raporları hakkında
ayrıntılı bulut tabanlı bilgiler sunar.

Baştan Sona Önleyici Bakım ile İçiniz Rahat Etsin

Hızlı tempolu, talepkar pazarımızda müşteri beklentilerini
karşıladığımızda, son dakika teknolojik aksaklıkları yaşanmaz.
İhtiyaçlarınıza, bütçenize ve aciliyetinize en uygun esnek, sizin için
doğru olan Zebra OneCare bakım planını sağlamak için Zebra'ya
güvenin. 17 dilde Zebra rozetli, eğitimli uzmanlar tarafından sağlanan
kapsamlı onarım, yazılım ve teknik destek ile garantinin ötesinde
koruma elde edin.

Hizmetler

Çözümleri gör

En iyi performansı sunmanızı sağlayacak, size özel tasarlanan dayanıklı tabletlere
göz atmak için www.zebra.com/tablets adresimizi ziyaret edin
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
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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