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.

VEDÚCE POSTAVENIE V RETAILOVÝCH
TECHNOLÓGIÁCH
Technológia firmy Datalogic a jej inžinieri napomohli zrodu
používania čiarových kódov pri pokladniciach v maloobchodoch
svojim prvým naskenovaním žuvačky Wrigley v supermarkete
v Spojených štátoch, a to skoro už pred 40 rokmi. Odvtedy
firma Datalogic vyvinula pôvodný skener (Model A) a vylepšila
technológie používané v tomto odvetví.
V súčasnosti vizuálne technológie a zobrazovacie systémy
od firmy Datalogic posunuli technológiu maloobchodných
pokladní dopredu:
• Systémy LaneHawk™ od firmy Datalogic
používajú technológiu vizuálneho
rozpoznávania povrchu (ViPR™) za
účelom identifikovania položiek bez
použitia čiarového kódu.
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Datalogic Spa., je uvedený v STAR segmente na Talianskej
burze od roku 2001 ako DAL.MI, so sídlom v Lippo di Calderara
www.datalogic.com

di Reno (Bologna, Taliansko). Datalogic Group 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.
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• Firma Datalogic vyvinula prvý
100% viacsmerový obrazový
snímač pre maloobchodné
predajne vo svojom odvetví Magellan™ 9800i.
• Jade™ automatizovaný
skenovací portál je revolučný
pre veľké množstvo potravín na
pokladniach použitím vizuálnej
a zobrazovacej technológie pri
skenovaní položiek v miestach
predaja (POS) pri viac než
dvojnásobnej rýchlosti než pri
ručnom skenovaní.
Datalogic nielen že drží krok v priemysle, my nastavujeme
štandard.

Riešenie pre

VEĽKÉ MALOOBCHODNÉ
REŤAZCE

MIESTO PREDAJA

AUTOMATIZÁCIA OBCHODU

PREDCHÁDZANIE STRATÁM

RIADENIE ZÁSOB

Aplikácie: Odbavenie zákazníka

Aplikácie: Samo-nakupovanie, Skracovanie rád na pokladniach
Queue Busting, Riadenie zásob, asistovaný predaj

Aplikácie: Riešenie vizuálneho skenovania pre znižovanie
strát v spodnej časti košíka (BOB - Bottom Of Basket)

Aplikácie: Riadenie zásob, Produktový Management:
Kontrola ceny, Zľavy, Tlačenie štítkov, Kontrola skladu

• 100% zobrazovacia technológia prečíta 1D a 2D čiarové kódy

•

• Fotoaparáty s vysokým rozlíšením a integrovaným
osvetlením

• Veľký, viditeľný, farebný dotykový display

• ScaleSentry™ monitorovací a prevenčný systém
• Jednoliaty All-Weighs™ váhový podklad
• Čítanie z displejov mobilných zariadení
• Sníma Digimarc® čiarové kódy
• Full Touch displej

‘Green Spot’ technológia spätnej väzby správneho
prečítania

• Viditeľný farebný dotykový display

• Integrácia POS systému v reálnom čase

• Zber dát pomocou laserového snímania alebo pomocou
Imageru

• Klávesnica alebo Full touch displej

• Rýchla a jednoduchá inštalácia vyžadujúca minimálnu
inštruktáž

• ‘Green Spot’ technológia spätnej väzby správneho
prečítania

• Identifikuje výrobky bez detekcie čiarového kódu

• Ergonomický design a robustná konštrukcia

• Podporuje snímanie čiarových kódov na obrazovkách
mobilných zariadení
• Sníma Digimarc® čiarové kódy

• Viaceré operačné systémy

• Podporuje prezentovanie multimediálneho obsahu
počas nakupovania

• Bluetooth® bezdrôtová technológia Trieda 2 s EDR
• Cisco CCX v4 Certified Laird/Summit 802.11 WLAN

Magellan™ 9300i/9400i
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