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JOYA™ TOUCH - Datalogic
JOYA™ TOUCH e многофункционално устройство,
подходящо за употреба в ритейл индустрията.
Проектиран е за SelfShopping приложения,
позволяващи чрез сканиране на артикули и
добавяне във виртуална пазарска кошница, бързо
и лесно да се приключи сметката на касата. Други
приложения на устройството са в областта на проверка на цени и наличности в
търговска зала, извършване на ревизии, бързи продажби в складове и др.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гъвкав за конфигуриране: терминалът предлага два варианта:
- Позиция Pistol – за удобство при сканиране;
- Handheld позиция за удобство при ръчно въвеждане на данни.
Свободно брандиране: Joya Touch подлежи на брандиране, предлагащ
широк спектър от цветови протектори с възможност за добавяне на лого;
Безжично зареждане - WIRELESS CHARGING;
Удобен екран – Устройството е с 4.3‘ touch екран, притежаващ Datalogic
SoftSpot™ технология;
Кратко време за зареждане: пълното зареждане на батерията за 2 часа и
половина и 15- минутното експресно зареждане за извънредни ситуации,
дават достатъчно енергия за 80 минути продуктивна работа;
Патентована Green Spot технология за потвърждение при сканиране.
ПРИЛОЖЕНИЯ
В търговска зала – SelfShopping, ревизии, проверка на цени и
наличности и др.;
Разносна търговия – вземане на заявки, мобилни продажби и др.;
Заведения и ресторанти – вземане на поръчки от клиенти и
връзка с Бек офис система.

PowerScan™ 9500
Datalogic
Скенерите от серията PowerScan™ 9500
притежават уникални характеристики,
нови за Ритейл индустрията. Това са
първите ръчни скенери, които притежават
камера, способна да чете цифрови водни
знаци, включително и Digimarc® Barcode.
Още една нова функция е четенето на 1D
и 2D кодове от печатни медии и екрани на
смартфони. Тези нови функции значително
намаляват времето прекарано на каса,
като не се налага търсене на баркод и
вдигане на тежки предмети.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уникална здравина;
Чете цифрови водни знаци, включителноDigimarc® Barcode;
Чете 1D и 2D кодове на печатните медии или смартфон
екрани.
Ръчните скенери от серията защитават инвестицията направена
от търговеца, като доставят надеждна и дългосрочна работа в
следните области: търговията на едро, хипермаркети и
хранителни магазини.

Shuttle SG 15 colour
Scantech ID
Клиентските информационни
терминали, добиха популярност в
последните години след навлизането
на международните търговски вериги
в България. С тяхна помощ клиентите
лесно могат да получат информация
относно цената на даден артикул, чрез
сканиране на баркода. И ако до скоро терминалите не се радваха на широка
употреба, то търговците вече ги използват за рекламиране
(рекламен дисплей) и продуктово позициониране с цел
осъществява на кръстосани продажби (при сканиране на конкретен
продукт, се визуализира всички активни промоции, в които този
продукт участва).
Shuttle SG 15 colour е най-новото попълнение, в продуктовата линия
на най-големият световен производител на информационни
терминали Scantech. Той е с цветен дисплей и модерен дизайн,
привличащ погледа на клиентите в търговската зала.
Моделът се предлага в три разновидности - 1D, 2D и
Omnidirectional laser scanner, както и в три цвята, спрямо
цветовите решения в търговския обект - червен, сив и
черен.
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