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ZEBRA KURULUM ve KONFİGÜRASYON 
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İŞİNİZDE KRİTİK ROL OYNAYAN ZEBRA YAZICILARINIZ İÇİN HIZLI 
KURULUM VE MAKSİMUM VERİMLİLİK

Zebra yazıcılar, ticari faaliyetlerinizde hayati bir rol oynar. Ancak, çoğu kez proje 
takviminize son adımlardan biri olarak dahil edilir. Projenizin zamanında, bütçe 
dahilinde tamamlanmasında ve yeni teknoloji yatırımınızdan beklenen yararların 
sağlanmasında verimli ve iyi tanımlanmış bir uygulama, kritik bir aşamadır.

Zebra’nın Kurulum ve Konfigürasyon Yardım (ICA) hizmetiyle, önemli sayıdaki 
kurulumlarda yaygın olarak yaşanan, yanlış adımları azaltarak kurulum süresini 
kısaltabilir ve yazıcınızın performansını arttırabilirsiniz.

Sorun: Hızlı ve Optimum Yazıcı Kurulumu
Kritik ticari faaliyetlerinize destek olarak yeni bir termal yazıcı kurulurken yazıcınızın hızla kullanıma 
hazır hale getirilip en başından doğru çalışmasının sağlanması gerekir. Zebra yazıcınız güçlü bir 
teknoloji ürünü olup çeşitli medyalar kullanabilir ve birçok sisteme entegre olabilir. Ve bu esneklik 
büyük bir değer olmakla beraber gerçek şudur ki - cihazı açmak, ağa bağlamak, belirli medya 
için ayarlamak, optimum baskı kalitesi sağlamak ve kalibrasyon gibi - sayısız değişken, yazıcı 
kurulumunuzun verimlilik ve kalitesini etkileyebilir.

Yazıcınızın güçlü özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için sizin özel çalışma ortamınıza uygun 
bir konfigürasyon ve optimizasyon yapılması gerekir. Maalesef yüzlerce olası yazıcı ayarı ile bir termal 
yazıcının kurulum ve konfigürasyonu en deneyimli bilişim ekipleri için bile zaman alıcı ve özel uzmanlık 
gerektiren bir görev olabilir.



Çözüm: Zebra Uzmanları Tarafından Yönetilen Bir Teknik Kurulum İşlemi
Milyonlarca yazıcıya verdiğimiz destek ve yıllardır dünya çapında başarılı yazıcı uygulamalarına 
rehberlik etmede kazandığımız deneyim sonucunda kurulum ve kullanım konularında derin 
bilgi sahibi olmuş bulunmaktayız. Bu güçlü ve özel termal yazıcıların kurulum ve konfigürasyonu 
konusunda birçok şirket “deneme-yanılma” usulünü izlemekle birlikte bu, ilk kurulum süresini gereksiz 
şekilde uzatabilmektedir. Zebra’nın elinde bulunan veriler bu “deneme-yanılma” usulünün bazı 
çalışmaların yeniden yapılmasına ve uygulama sonrası destek taleplerine yol açtığını ve bunların da 
çalışmalarınızın daha fazla aksamasına yol açabildiğini gösteriyor.

Doğrudan Zebra’nın yazıcı uzmanlığından yararlanmak, bu güçlü yazıcı teknolojilerinin kurulumunun 
optimum bir şekilde yapılmasını sağlar. ICA hizmeti, özel olarak bu amaç için yapılmış araçlar 
tarafından desteklenen ve eğitimli Zebra uzmanları tarafından gerçekleştirilen, teknik olarak 
tasarlanmış ve kanıtlanmış bir kurulum ve konfigürasyon işlemini kullanarak size vakit ve nakit 
kazandırıp gereksiz baş ağrılarından kurtarmanın yanı sıra bilişim ekibinizin bizim engin bilgi ve 
uzmanlığımızdan yararlanmasını sağlar.

Öngörülebilir ve Kaliteli Bir Uygulamanın Anahtarı 
Uygulamanızın verimlilik ve kalitesini etkileyebilecek - cihazı açıp ağa bağlamak, belirli medya için 
ayarlamak, optimum baskı kalitesi sağlamak ve kalibrasyon gibi -birçok değişken mevcuttur. Zebra’nın 
derin uzmanlık bilgisinden yararlanarak hemen öngörülebilir bir program ve kaliteli bir uygulama için 
doğru yola girmiş olacaksınız.

ICA müşterisi olarak size bir Zebra eğitimli teknisyeni, teknik olarak tasarlanmış, test edilip 
kanıtlanmış, adım adım uygulanan bu işlemde uygulamanızın öngörülebilir - zamanında ve kaliteli - 
olmasını sağlamaya yönelik özel kurulum araçları kullanarak rehberlik eder. Ambalajından çıkarılıp 
cihazın açılmasından ilk etiketlerinizin optimum bir baskısının elde edilmesi ve konfigürasyonun 
yakalanmasına dek Zebra yazıcınız için kaliteli bir uygulama elde edersiniz.

Zebra’nın ICA hizmeti, başarılı ve hızlı bir yazıcı kurulumu gerçekleştirilerek projenizin zamanında 
ve bütçe dahilinde tamamlanmasında yardımcı olsun - kritik iş süreçlerinizin ürün ve hizmetlerinizi 
müşterilerinize sunmasını sağlasın.
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Yazıcınızla birlikte Zebra’nın ICA hizmetini de satın alarak yazıcınızın hızla kullanıma hazır hale getirilerek özel iş 
ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde optimize edilmesini sağlayın.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/ICA adresini ziyaret edin ya da Zebra veya İş Ortağı satış ekibinizle  
iletişime geçin.

EN YÜKSEK ÇAĞRI 
ÖNCELIĞI:  

Doğrudan ve özel 
Zebra uzmanı çağrı 

desteği

ICA ÖZELLİKLERİ

TEKNİK OLARAK 
TASARLANMIŞ 

İŞLEM:   
Zebra yazıcınızın 

başarılı kurulumuna 
odaklanmış, adım adım 
hayata geçirilen çağrı 

desteği

REHBERLİ ARAÇ 
KULLANIMI:   

Zebra yazıcı kurulum 
araçlarıyla uzmanca 
yönetilen, verimli bir 

şekilde toplanmış 
bilgilerin alınması ve 

birlikte çalışılması


