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SPOLOČNOSŤ DATALOGIC
Datalogic je súčasťou skupiny Datalogic Group, globálneho
lídra v oblasti automatického zaznamenávania dát a na
trhoch priemyselnej automatizácie. Ako svetový výrobca
čítačiek čiarových kódov, mobilných počítačov, senzorov,
snímacích systémov a systémov laserového značenia,
ponúka Datalogic inovatívne riešenia pre celý rad aplikácii
v maloobchode, doprave a logistike, výrobe a zdravotníctve.
Datalogic výrobky sa používajú vo viac než tretine svetových
supermarketov a predajných miestach, na letiskách, v
prepravných a poštovných službách. Datalogic má jedinečnú
možnosť poskytnúť riešenia uľahčujúce a zefektívňujúce
život ľuďom.
Datalogic Spa., je uvedený v STAR segmente na Talianskej
burze od roku 2001 ako DAL.MI, so sídlom v Lippo di
Calderara di Reno (Bologna, Taliansko). Datalogic Group

www.datalogic.com

zamestnáva okolo 2.400 zamestnancov po celom svete,
rozmiestnených v 30 krajinách. V roku 2014 Datalogic Group
vykázala výnosy viac než 464,5 miliónov Euro a investovali
cez 43 miliónov Euro do výskumu a vývoja. S portfóliom viac
ako 1.000 patentov je firma Datalogic svetovým lídrom v
oblasti technológie.

© 2015-2016 Datalogic S.p.A. and its Group companies • All rights reserved.
• Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying or altering
of this document is prohibited without express written consent from Datalogic S.p.A.
• Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in
many countries, including the U.S. and the E.U. • Elf, QuickScan and Gryphon are
trademarks of Datalogic S.p.A. or of Datalogic Group companies, registered in many
countries, including the U.S. and the E.U. • RIDA and Datalogic STAR Cordless System
are trademarks of Datalogic S.p.A. or of Datalogic Group companies. • The Bluetooth
word mark and logos are trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Datalogic Group companies is under license. • All other brand and
product names are trademarks of their respective owners. • Product specifications
are subject to change without notice.

SG-HEALTHCARE-SK REVISION C 20160502

Riešenie pre

ZDRAVOTNÍCTVO

ADMINISTRATÍVA

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA

RIADENIE ZÁSOB

Aplikácie: Lekáreň, Identifikácia pacienta, Kontrola: Príjem,
Laboratórium, Prepustenie

Aplikácie: Starostlivosť pri lôžku pacienta, Sledovanie
vzoriek, Sledovanie materského mlieka

Aplikácie: Sledovanie jednorazových zásob, Sledovanie
zásob určených na sterilizáciu, Overenie vypršania platnosti

• Zber dát pomocou lineárneho snímania alebo pomocou
2D Imageru

• Dezinfekčné puzdra ošetrené antimikrobiálnymi
aditívami

• Plastové puzdrá odolné voči chemikáliám odolajú
agresívnym čistiacim prostriedkom

• ‘Green Spot’ technológia spätnej väzby správneho
prečítania

• ‘Green Spot’ technológia spätnej väzby správneho
prečítania

• Veľký, viditeľný, farebný dotykový display

• Drôtové a bezdrôtové pripojenie

• Drôtové a bezdrôtové pripojenie

• Bluetooth® bezdrôtová technológia

• Bluetooth® bezdrôtová technológia

• Datalogic STAR bezdrôtový systém™

• Datalogic STAR bezdrôtový systém ™

• Point-to-point a multi-point komunikácia

• Online alebo dávková funkcia

• Možnosť dávkového módu

• Zber dát pomocou laserového snímania alebo pomocou
Imageru
• ‘Green Spot’ technológia spätnej väzby správneho
prečítania
• Ergonomický design a robustná konštrukcia
• Viaceré operačné systémy
• Bluetooth® bezdrôtová technológia Trieda 2 s EDR

RIDA™
Zdravotníctvo

• Cisco CCX v4 Certified Laird/Summit 802.11 WLAN
• Automatický fotoaparát s bleskom

QuickScan™
Gryphon™

Gryphon™ Zdravotníctvo

ELF™ Zdravotníctvo

