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DATALOGIC KURULUŞU
Datalogic Otomatik Veri Yakalama ve Endüstriyel Otomasyon
pazarlarında küresel bir lider olan Datalogic Group’a bağlı
bir şirkettir. Dünya standartlarında barkod okuyucular,
mobil bilgisayarlar, sensörler, görüş sistemleri ve lazer
işaretleme sistemleri üreten Datalogic, Perakende, Ulaşım,
Lojistik, İmalat ve Sağlık sektörleri için yenilikçi çözümler
sunmaktadır. Dünyadaki tüm süpermarketler ve satış
noktaları, havaalanları ve kargo ve posta servislerinin üçte
birinden fazlasında, Datalogic ürünleri kullanılmaktadır.
Datalogic, insanlar için hayatı daha kolay ve daha verimli hale
getirebilecek çözümler sunan eşsiz bir konuma sahiptir.
2001 yılından bu yana İtalya Menkul Kıymetler Borsası’nın
STAR segmentinde işlem gören (DAL.MI koduyla) Datalogic
Spa.’nın merkezi Lippo di Calderara di Reno’da (Bolonya,
İtalya) bulunmaktadır. Datalogic Group dünya genelinde 30
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ülkede yaklaşık 2.400 çalışanla faaliyet göstermektedir.
2014 senesinde Datalogic Group 464,5 milyon Euro kazanç
elde etmiş ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarına 43 milyon
Euro yatırım yapmıştır. 1000’den fazla patente sahip olan
Datalogic, dünya çapında bir teknoloji lideridir.
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SAĞLIK
Çözümleri

YÖNETİM

HASTA BAKIMI

STOK YÖNETİMİ

Uygulamalar: Eczane Satış Noktaları, Hasta Kimliği
Kontrolü: Hastaneye Kabul, Laboratuvar, Taburcu Etme

Uygulamalar: Yatak Başında Bakım, Numune Takibi, Anne
Sütü Takibi

Uygulamalar: Tek Kullanımlık Envanter Takibi, Steril
Lokasyon Envanter Takibi, Son Kullanma Tarihi Doğrulaması

• Doğrusal ve 2D görüntüleyiciyle veri yakalama

• Dezenfektanla temizlenmeye uygun muhafazalar, antimikrobik katkı maddeleriyle sterilize edilmiştir

• Kimyasal maddelere dayanıklı plastik muhafaza çoğu
bilindik temizlik maddesine karşı dirençlidir

• İyi okuma geri bildirimi için ‘Green Spot’ (Yeşil Nokta)
teknolojisi

• Büyük, yüksek görünürlüklü, renkli dokunmatik ekran

• İyi okuma geri bildirimi için ‘Green Spot’ (Yeşil Nokta)
teknolojisi
• Kablolu ve kablosuz bağlantı

• Kablolu ve kablosuz bağlantı

• Bluetooth® Kablosuz Teknoloji
• Datalogic STAR Cordless System™
• Noktadan noktaya ve çok noktalı iletişim
• Yığın Modu özelliği

• Lazer veya Görüntüleyiciyle veri yakalama

• Bluetooth® Kablosuz Teknoloji

• İyi okuma geri bildirimi için ‘Green Spot’ (Yeşil Nokta)
teknolojisi

• Datalogic STAR Cordless System™

• Ergonomik tasarım ve sağlam yapı

• Ağ veya Yığın işlemleri

• Birden fazla işletim sistemi seçeneği
• Bluetooth® Kablosuz Teknoloji Sınıf 2, EDR’li
• Cisco CCX v4 Sertifikalı Laird/Summit 802.11 WLAN

RIDA™
Healthcare

• Otomatik Odaklamalı, Flaşlı Kamera

QuickScan™
Gryphon™

Gryphon™ Healthcare

ELF™ Healthcare

