
Veri Yakalama Cihazları 
Verilerden Daha Fazlasını Yakalayın. Üstünlüğü Yakalayın.



Kesintisiz Barkod Okutma. 
Sürpriz yok. Sadece okutun.
Bir barkod okuyucunun performansını nasıl tanımlarsınız? Barkod okuma 
özellikleriyle—hasarlı barkodları okuma veya zorlu ortamlara dayanma yeteneği. 
Başınıza gelene kadar beklemediğiniz sorunlar. Öyleyse neden en fazla verim 
almayasınız?

Zebra, sektörlere has zorlu koşulları öngörerek, her barkodu, her yerde, her 
koşulda okutabilmenizi sağlar. Zebra'ya özel DataCapture DNA'mızdan güç 
alan her şey işe hazır olarak gelir—konuşlandırmaya hazır, yönetmesi kolay ve 
ölçeklendirilebilir.

Her amaç ve fiyat noktasında seçeneklere sahip, 50 yılı aşkın süredir sahada 
kanıtlanmış yeniliklerle geliştirilen ve iyileştirilen özelliklerle okutun. Tüm 
güçlükleri öngören ve üstesinden gelen Zebra koruması altındasınız. Artık sorun 
yok. Sorunsuz okutun.
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Barkod Okuyucular Yalnızca Başlangıç 
Fakat eksiksiz bir kurumsal çözüm her alanı kapsamalıdır

Barkod okuyucuların ötesine geçin. Kolayca entegre olan, anında eşleşen 
ve birbirleriyle serbestçe iletişim sağlayan akıllı mobil bilgisayarlar, çok amaçlı 
tabletler ve sağlam yazıcılar edinmeyi düşünün. Kritik bilgilerin yönetimi, 
kullanımı ve paylaşımını çok daha verimli ve etkili hale getirebilmenizin yolu 
budur.

Zebra’nın her alanı kapsayan portföyünü farklı kılan nedir? Her cihaz kendi 
başına güçlüdür. Cihazlarımız bir araya geldiklerinde çalışanlarınızı durdurmak 
imkansızdır.



Zebra DataCapture DNA
Barkod okuyucularınızın yerleşik avantajı 

Sürekli hızlanan teknolojideki gelişmelerle birlikte, tüm yaşam döngüleri 
boyunca güçlü bir yatırım getirisi ile ilgili, çevik ve yüksek performanslı 
kalmasını belirleyen barkod okuyucularınızın içindeki yazılımdır. Bu 
nedenle Zebra barkod okuyucular yerleşik bir avantaja sahiptir:  
Zebra DataCapture DNA.

Kurun
Barkod okuyucu kurulumunu basitleştirin

• Cihazları otomatik olarak algılayın ve programlayın
• Kullanım noktasında yapılandırın
• Yerel olarak hazırlanıyorsa mevcut ayarları kaybetmeyin

Entegrasyon
Geliştiricilere, zorluk veya gecikme olmadan 
veri yoğun uygulamalar oluşturma ve 
entegre etme gücü verin

• Barkodları yakalamaktan daha fazlasını yapan 
uygulamalar oluşturun

• Tarayıcıları tek adımda eşleştirin
• Kaynak kodu, örnek uygulamalar ve nasıl yapılır 

videoları ile uygulamaları daha hızlı geliştirin

Yönetin
IT ekibinize sorunsuz, barkod 
okuyucu yönetimi ve bilgiler 
sağlayın

• Uzaktan yönetim ve sorun giderme ile filo 
yönetimini basitleştirin

• Aygıt yazılımını güncelleyin, istatistikleri 
görüntüleyin ve raporlar oluşturun

• Küçük sorunları büyük sorunlara 
dönüşmeden düzeltin

Optimize Edin
Çalışanların işleri daha hızlı okumasına ve 
tamamlamasına yardımcı olun

• Bir barkoda öncelik verin veya hepsini aynı anda 
yakalayın 

• Her taramada, neredeyse tüm barkodları ilk seferde 
okuyun

• Belgeleri yakalayın ve veri alanlarını otomatik olarak 
doldurun

Güvene Alın
Tarayıcılar minimum güvenlik riski 
oluştururken, siz ve BT personeliniz 
hassas verileri korumak için ek 
seçeneklere sahipsiniz

• Zebra barkod okuyucunuzu bir PC'ye 
bağlayan yüksek güvenlikli kabloya güvenin

• Bluetooth® Secure and Simple Pairing 
kullanarak verileri şifreleyin

• Belirli modellerde FIPS şifrelemesine 
güvenin

DataCapture
DNA

Kurun

Yönetin

Optimize Edin
Entegrasyon

Güvene Alın



Zebra Genel Amaçlı Barkod Okuyucular
Her çalışana ve ortama uygun veri yakalama

İş alanları farklı olsa da, çalışanların ihtiyaçları aynıdır: son derece hızlı, başarılı ve hatasız barkod okuma.  
Çalışma ortamları veya karşılaştıkları zorluklar ne olursa olsun, onlara üretkenliklerini artıracak barkod okuyucular verin.   

DS2200 Serisi El Tipi  
1/2 Boyutlu Barkod Okuyucu
Makul fiyat ve kolaylık elinizin altında

Minimum yatırımla 2 boyutlu görüntüleme fırsatları 
sunan olağanüstü değer.
Özellikler
• Kablolu ve kablosuz modeller
• Cazip fiyat seviyesi
• LS2208 kablolarıyla geriye dönük uyumludur

Portföy Farklılıkları
• Kritik 1 ve 2 boyutlu barkodları her zaman ilk seferde okutma
• Sunum şarj yuvası veya mikro USB kablosu ile esnek şarj 

seçenekleri (DS2278)
• Patent başvurusu yapılmış hedef çizgisi kullanıcıların 1 

boyutludan 2 boyutluya geçişini kolaylaştırır.

DS8100 Serisi El Tipi  
1/2 Boyutlu Barkod Okuyucu
En iyi el tipi barkod okuma deneyimini keşfedin

Vardiyada daha çok işlem yapmak ve müşteri bekleme 
süresini azaltmak amacıyla yatırım yapmak isteyen 
bayiler için idealdir
Özellikler
• Kablolu ve kablosuz modeller
• Masaüstü ve sunum şarj yuvası seçenekleri (DS8178)
• Ödeme işlemlerini hızlandıran Digimarc™ desteği

Portföy Özellikleri
• Yüksek performansıyla en sorunlu barkodları bile anında 

yakalar 
• İsteğe bağlı özel pil ölçümü (DS8178)
• PowerPrecision+ pil, pil sağlığını izlemenizi sağlar (DS8178)
• Değiştirilebilir güç kaynakları arasında her zaman geçiş 

yapılabilir (DS8178)
• Çok Kodlu Veri Biçimlendirme, Akıllı Belge Yakalama ve 

ScanSpeed Analytics gibi gelişmiş özellikler
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DS4600 Serisi El Tipi 1/2 
Boyutlu Barkod Okuyucu
Şirketinizle daha fazlasını yapın

Ödeme şeritlerinin, üretim hatlarının ve depoların 
sorunsuz çalışmasını sağlamak için gereken çok 
yönlülük ve okuma performansı.
Özellikler
• Kablolu model
• Kuruluşunuzdaki her ihtiyaç için bir model

Portföy Özellikleri
• Sınıf lideri deşifre performansı
• Endüstri lideri çalışma menzili
• Çok Kodlu Veri Biçimlendirme ve Akıllı Belge Yakalama 

CS60 Companion 1/2 Boyutlu 
Barkod Okuyucu
Dönüştürülebilir benzersiz tasarıma sahip cihaz

Kablolu ve kablosuz kullanım, el tipi ve eller serbest 
seçenekleri arasında kolayca geçiş yapar.
Özellikler
• Birden fazla iş akışı için tek cihaz kullanılabilir
• İki ana bilgisayar uygulaması arasında anında geçiş yapmak 

için kullanılabilen ikinci programlanabilir düğme ile zahmetsiz 
çoklu görev

• Cebe atılabilir ve giyilebilir; mobilite önemli olduğunda
• Pil göstergesi ile tam vardiyayı çıkaran gücü

Portföy Farklılıkları
• Qi endüktif şarj ile son teknoloji mobilite
• Diğer cihazlarla iki saniyede NFC dokunuşuyla eşleştirme



 

Genel Amaçlı Barkod Okuyucular

DS2200  
Serisi

DS4600  
Serisi

DS9300  
Serisi 

DS8100  
Serisi

DS9900  
Serisi

CS60  
Serisi

Ekonomi Orta Seviye Birinci sınıf Companion

İmalat Sektörü • •

Perakende • • • • • •

Seyahat ve Taşımacılık • • • • • •

Konaklama ve Ağırlama • • • • • •

DS9900 Serisi Hibrit El Tipi/
Eller Serbest 1/2 Boyutlu Barkod 
Okuyucu
Benzersiz hibrit tasarım

Satış noktasında üretkenliği artıran maksimum esneklik 
ve üstün konfor
Özellikler
• Hibrit tasarım, hem el tipi hem de eller serbest okutma imkanı 

sunar
• Ödeme işlemlerini hızlandıran Digimarc™ desteği 
• Yükseltilmiş elektronik, cihazı normal sıvı dökülmelerinden korur

Portföy Özellikleri
• Benzersiz performans, sorunlu barkodları anında yakalar 
• Yüksek performanslı kaydırma özelliği saniyede 240 inç  

kaydırma hızı
• Patent başvurusu yapılmış kapasitif dokunma ve hareket 

sensörleri, barkod okuyucu kaldırıldığında el tipi moda anında  
geçiş sağlar

• Çok Kodlu Veri Biçimlendirme, Akıllı Belge Yakalama ve 
ScanSpeed   Analytics gibi gelişmiş özellikler

• Giysi ve takı ürünlerindeki RFID etiketlerini okutmak için 
opsiyonel RFID modeli 
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DS9300 Serisi Eller Serbest  
1/2 Boyutlu Barkod Okuyucu
Boyutları küçük fakat özellikleri büyük sunum 
okuyucu

Çok küçük hacmi ve şık estetiğiyle her yere sığan  
form faktörü
Özellikler
• Eller serbest barkod okuma için tasarlandı; gerektiğinde elde de 

kullanılabilir
• Dar alanlı kasa işlem yerleri için ideal bir kompakt form faktörü 

Portföy Özellikleri
• Sorunlu barkodları anında yakalar
• Saniyede 120 inçlik yüksek performanslı kaydırma hızı
• Ödeme işlemlerini hızlandıran Digimarc™ desteği
• Yükseltilmiş elektronik, cihazı gün içindeki sıvı dökülmelerinden 

korur
• Çok Kodlu Veri Biçimlendirme, Akıllı Belge Yakalama ve 

ScanSpeed Analytics gibi gelişmiş özellikler
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Zebra Sağlık Sektörü Barkod Okuyucuları
Zebra'nın gelişmiş sağlık sektörü barkod okuyucularıyla hasta bakımını yeniden tanımlayın

Sağlık sektöründe hataya yer yoktur. Zebra barkod okuyucular, hasta bakım personelinin hastalarıyla etkileşimini 
önemli oranda kolaylaştırır. Barkod okuma uygulamaları, hasta bakım personeli için niteliği itibariyle rutin olsa da, tıbbi 
hataların önlenmesine yardımcı olur, hasta güvenliğini iyileştirir ve verimliliği artırır. Görüntüleme teknolojisi hasta bakım 
personelinin idari yükümlülüklerini otomatik hale getirdiğinden, personel hastanın ihtiyaçlarına daha fazla yoğunlaşabilir.

DS4600 Serisi Sağlık Sektörü 1/2 
Boyutlu Barkod Okuyucu
Tüm hastanede çok yönlü barkod okutma

Tüm hastane için daha fazlasını yapan çok yönlü sağlık 
sektörü barkod okuyucusu.
Özellikler
• Kablolu model 
• Dezenfektana uygun muhafazası düzenli temizliğe dayanıklıdır

Portföy Özellikleri
•  Yüksek performansı ile ilaç şişeleri, IV torbaları, şırıngalar, 

numune kapları ve daha fazlasındaki küçük ve parlak 
barkodları okur.

• Gece modu hastaların rahatsız olmasını önler
• Yeşil LED hedefleyici TSSB (Travma sonrası stres bozukluğu) 

ataklarının tetiklenmesini önler ve hastanenin her yerinde 
güvenle kullanılabilir

DS9900 Serisi Laboratuvarlar için 
Hibrit 1/2 Boyutlu Barkod Okuyucu 
Laboratuvarlarda kullanım için tasarlandı

Laboratuvar için üretilen hibrit sunum görüntüleyici ile 
iş akışı verimliliğini ve hatasızlığı artırın.
Özellikler
• Hibrit tasarım, hem el tipi hem de eller serbest okutma imkanı 

sunar
• Yükseltilmiş elektronik, cihazı normal sıvı dökülmelerinden 

korur

Portföy Özellikleri
• Küçük, yüksek yoğunluklu barkodlar ve renk kodlu numune 

tepsileri veya biyopsi kasetleri dahil olmak üzere laboratuvarda 
bulunan birçok barkod türünü okur

• Yüksek performanslı kaydırma özelliği saniyede 240 inç 
kaydırma hızı

• Hastaları sahte ilaçlar almaktan korumak için kullanılan 
securPharm etiketlerini okur

• Kan torbalarındaki RFID etiketlerini okutmak için opsiyonel 
RFID modeli

DS8100 Serisi Sağlık Sektörü 1/2 
Boyutlu Barkod Okuyucu
Bakım işlemlerini geliştirin

Mevcut iş akışlarına sorunsuz entegre edin
Özellikler
• Kablolu ve kablosuz modeller 

Portföy Özellikleri 
• Yüksek performansı ile ilaç şişeleri, IV torbaları, şırıngalar, 

numune kapları ve daha fazlasındaki küçük ve parlak 
barkodları okur.

• Hoparlör delikleri, açıkta vida ve üst kaplama içermeyen 
muhafazanın temizlenmesi kolaydır 

• Dezenfektana dayanıklı muhafaza, tüm tesislerinizde 
kullanacağınız en geniş dezenfektan yelpazesini destekler 

• Gece modu hastaların rahatsız olmasını önler
• Yeşil LED hedefleyici TSSB (Travma sonrası stres 

bozukluğu) ataklarının tetiklenmesini önler ve hastanenin 
her yerinde güvenle kullanılabilir

• Güç kaynakları arasında her zaman geçiş yapılabilir 
(DS8178-HC)

• Pil ölçümü, barkod okuyucunun ne zaman şarj edilmesi ya 
da değiştirilmesi gerektiğini gösterir (DS8178-HC)

CS60-HC Companion 1/2 Boyutlu 
Barkod Okuyucu
Dönüştürülebilir benzersiz tasarıma sahip cihaz

Kablolu ve kablosuz kullanım, el tipi ve eller serbest 
seçenekleri arasında kolayca geçiş yapar.
Özellikler
• Dönüştürülebilir kablolu ve kablosuz modeller
• Birden fazla iş akışı için tek cihaz kullanılabilir

Portföy Özellikleri
• Dezenfektana dayanıklı muhafaza, tüm tesislerinizde kullanacağınız 

en geniş dezenfektan yelpazesini destekler
• Gece modu hastaların rahatsız olmasını önler
• Yeşil LED hedefleyici TSSB (Travma sonrası stres bozukluğu) 

ataklarının tetiklenmesini önler ve hastanenin her yerinde güvenle 
kullanılabilir

• Programlanabilir ikinci tuş ile çoklu görevler artık zahmetsiz
• Qi endüktif şarj ile son teknoloji mobilite

DS4600 Serisi Sağlık Sektörü 1/2 
Boyutlu Barkod Okuyucu
Güvenilir, uygun fiyatlı, sağlık sektörüne özel

Hasta güvenliğini ve personel verimliliğini artırmak için  
 ekonomik ve güvenilir barkod okumayı sağlar.
Özellikler
• Kablolu ve kablosuz modeller 
• Dezenfektana uygun muhafazası düzenli temizliğe dayanıklıdır

Portföy Özellikleri
•  1 ve 2 boyutlu barkodlarda her zaman ilk seferde okutma
• Cazip fiyat seviyesi
• "Rahatsız Etme" Modu hastaları rahatsız etmemek için flaş 

aydınlatma yapar



 

Özel Barkod Okuyucular

3600 Serisi 
Ultra Dayanıklı 

Barkod 
Okuyucu

DS457 Sabit 
Monteli 
Barkod 

Okuyucu

DS7708 
Tek Yüzeyli 

Barkod Okuyucu

MP7000 
Çok Yüzeyli 

Barkod 
Okuyucu

İmalat Sektörü • •

Perakende • • • •

Seyahat ve Taşımacılık •

Depo •

DS457 Sabit Monteli 1/2 Boyutlu 
Barkod Okuyucu
Yüksek hacimli, eller serbest barkod okuma

Perakende satış noktası ve havalimanı biniş kapısından 
üretim bandına kadar, hızlı barkod okuma
Özellikler
• Dar alanlara sahip küçük yerler için tasarlandı
• Bağımsız bir barkod okuyucu olarak kullanılabileceği gibi alanı 

dar self-servis kiosklarda da kullanılabilir
• Dört veri yakalama modeli: standart menzilli, yüksek 

yoğunluklu, ehliyet ayrıştırma, doğrudan parça işaretleri

Portföy Özellikleri
• Hızlı yanıt sensörü deklanşör hızı 
• Eşsiz hedefleme modeli: parlak, merkezi nokta, parlak güneş 

ışığında bile hızlı ve doğru okuma sağlar

MP7000 Çok Yüzeyli 1/2 Boyutlu 
Barkod Okuyucu
En Yoğun Mağazalarda Bile Benzeri  
Görülmemiş bir Kasa Deneyimi Sunun 

Yeni nesil POS okuma, renkli kamera görüntüleme ve  
canlı video ile kuyrukları azaltın
Özellikler
• Digimarc™ barkod desteği
• Görüntü yakalama özelliği çekleri, makbuzları, elektrik 

faturalarını ve daha fazlasını yakalar
• Bütçenize uygun tasarlandı
• Opsiyonel entegre tartı ve müşteri tarafı barkod okuyucu

Portföy Özellikleri
• Daha az bileşen ve parça ile tasarlandığı için kurulumu ve 

kullanımı kolaydır
• Sektördeki en düşük elektrik tüketimi
• Üstün dayanıklılık, maksimum kullanım süresi ve sektörün en 

iyisi toplam sahip olma maliyeti (TCO) 
• Opsiyonel 2.3 MP renkli kamera, bilet değiştirme ve ürün 

tanıtma gibi yenilikçi uygulamaları destekler

3600 Serisi Ultra Dayanıklı 
Barkod Okuyucu
Aralıksız performans ile kesintisiz çalışın

Darbe alsa bile daha hızlı ve daha uzaktan okumaya 
devam eder 
Özellikler
• Kablolu ve kablosuz modeller 
• Çoklu veri yakalama modelleri: standart menzilli,  

yüksek yoğunluklu, DPM, uzun menzilli ve daha fazlası

Portföy Özellikleri
• Sorunlu barkodları anında yakalar
• En yüksek düşme ve yuvarlanma dayanıklılık özelliği 
• Toza ve püskürtmelere dayanıklı, su geçirmez  

IP65 ve IP68 sertifikası
• Yüksek sıcaklık, dondurucu soğuk ve neme dayanıklı 
• PowerPrecision+ pil sağlığı izlenebilirliği sunar (sadece 

kablosuz)
• İsteğe bağlı özel pil ölçümü (sadece kablosuz model)
• Tuş takımı ve renkli ekran ile çok yönlü (DS3600-KD)

Özel Barkod 
Okuyucular
İşyerinizi tanıyan barkod 
okuyucular

Ürün tasarım ekiplerimiz, sizin gibi 
müşterilerle birlikte çalışarak,  
barkod okuyucuların depolarda, 
perakende mağazalarında ve üretim 
tesislerinde nasıl kullanıldığını gözlemler. 
Zengin bilgi birikimimizi kullanarak, 
performansınızı yükseltecek barkod 
okuyucular tasarladık.

DS7708 Sabit 1/2 Boyutlu 
Barkod Okuyucu 
"Kaydır ve devam et" tarzı barkod okuma 
kolaylığı

Orta ve yüksek hacimli geleneksel veya kasiyersiz 
ödeme yapabilen POS hatları için ideal
Özellikler
• Tezgah üstü uygulamalar için sabit eller serbest barkod 

okuyucu 
• Yardımcı barkod okuyucu için standart USB bağlantısı

Portföy Özellikleri
• Yüksek ilk geçişte okuma oranı
• Leke ve çizilmelere karşı korumalı gömme pencere
• Barkod okutmada sınıfının en geniş görüş alanı
• USB üzerinden şarj; ek güç gerekmez
• Yükseltilmiş elektronik, gün içindeki sıvı 

dökülmelerinden korur
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Global Hizmetler
Çalışma Süresi ve Yatırım Getirisini (ROI) En Üst Düzeye Çıkarın 

Mesele ister operasyonel kullanımı anlamak, öngörülebilirliği ve çalışma süresini en üst düzeye 
çıkarmak, cihaz sorunlarını azaltmak ister uç cihazlarınızın verilerini kullanmak olsun, Zebra’nın 
hizmet portföyü daima uzmanlık sağlar.

Zebra OneCare™ 
Bakım Planları
Kesintisiz, üstün performans ve cihaz kullanım 
süresi. Böylece, bakım planlarımızla Zebra 
yatırımınızı korur ve cihaz güvenlik açıklarını 
azaltırsınız. Beklenmedik iş aksamalarını, 
bütçe dışı onarım giderlerini ve çok daha 
fazlasını ortadan kaldırın. Geniş kapsam, 
gelişmiş cihaz değişimi, yerinde destek, teknik 
sorunlarla ilgili yardım, yazılım desteğine veya 
sözleşmeleriniz için bulut tabanlı görünürlüğe, 
onarım verilerine veya teknik desteğe 
olan ihtiyaçlarınız için size uygun bir Zebra 
OneCare Destek Hizmeti vardır.*

Hızlı onarım ve nakliye, pil bakımı, cihaz 
devreye alma ve yapılandırma, yönetim 
hizmetleri ve daha fazlasını sunan ek esnek 
servis modülleri ile destek hizmetlerinizi iş 
açısından kritik özel ihtiyaçlarınıza uyacak 
şekilde optimize edin ve özelleştirin. 

Zebra’ya Özel Hizmetler 
Ağınızın uç noktalarındaki teknolojilerin 
sunduğu veriler, birçok yeni ticari fırsatın 
kapılarını açabilir. Fakat doğru yetiler veya 
kaynaklar olmadan avantajların tamamından 
faydalanma olanağını elinizden kaçırabilirsiniz.

Zebra’ya Özel Hizmetler, yeni teknolojileri 
mevcut IT ortamlarınıza ve iş akışlarınıza 
entegre etmenizi kolaylaştırır. 

  Çözüm Doğrulama: Zebra ile özel 
uygulamalarınızı önceden var olan IT 
sistemleri ve iş akışlarınızla test edin.

  Çözüm Hızlı Başlangıç: Tam kavram 
kanıtıyla çözüm dağıtımını hızlandırın, 
planlanmamış maliyetleri azaltın ve 
arıza süresini en aza indirin.

  Eğitim Hizmetleri: Yeni teknolojileri 
tanıtmanıza ve çalışanları hızlı bir 
şekilde hızlandırmanıza yardımcı 
olması için sanal ve eğitmen 
liderliğindeki eğitimi kullanın.

* Hizmet bulunurluğu, Hizmet özellikleri ve/veya onarım süresi ülkeden ülkeye farklılık 
gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Zebra satış temsilcinizle temasa geçin.

Ön hat performansını artıran barkod okuyucuları görmek için  
www.zebra.com/scanners

ZEBRA ve stilize edilmiş Zebra başı resmi, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, Zebra Technologies Corp. ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari 
markaların mülkiyeti sahiplerine aittir. ©2021 Zebra Technologies Corp. ve/veya iştirakleri. 06/25/2021.

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

http://www.zebra.com/scanners
mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com

