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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.
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Riešenie pre

DOPRAVU & LOGISTIKU

LOGISTIKA

RIADENIE ZÁSOB

DISTRIBÚCIA

Aplikácie: Odoslanie & Príjem, Vyzdvihnutie, Balenie,
Kompletizácia

Aplikácie: Vyzdvihnutie, Balenie, Kompletizácia, Počítanie
cyklov

Aplikácie: Overenie dodania, Zachytenie podpisu, Vzdialené
vyzdvihnutie a dodanie u zákazníka

• Rýchle všesmerové čítanie

• Veľký, viditeľný, farebný dotykový display

• Voliteľný display a klávesnica

• Zber dát pomocou laserového snímania alebo pomocou
Imageru

• Jasný dotykový display dobre viditeľný i vo vonkajšom
prostredí

• Online, point-to-point a multi-point komunikácia
• Drôtové a bezdrôtové pripojenie
• Bluetooth® bezdrôtová technológia
• Datalogic STAR bezdrôtový systém™
• IP65 Krytie

• Asistovaná GPS (A-GPS) pre aplikácie založené na
určení polohy

• ‘Green Spot’ technológia spätnej väzby správneho
prečítania

• 3G/4G (HSPA+) modul pre hlasovú a dátovú komunikáciu

• Ergonomický design a robustná konštrukcia

• Bluetooth® bezdrôtová technológia Trieda 2 s EDR

• Viaceré operačné systémy

• Cisco CCX v4 Certified Laird/Summit 802.11 WLAN

• Bluetooth® bezdrôtová technológia Trieda 2 s EDR

• Zber dát pomocou laserového snímania alebo pomocou
Imageru

• Cisco CCX v4 Certified Laird/Summit 802.11 WLAN

• Automatický fotoaparát s bleskom

DH60
Falcon™ X3+
PowerScan™ Série

Lynx™
Skorpio™ X3

ELF™

DL-Axist™

