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Един от най-важните критерии при закупуване на
баркод скенер е формата му, която определя по
какъв начин физически ще бъде използвано
устройството. Разновидностите са следните:
- ръчен скенер
- фиксиран скенер, монтиран на стена, маса,
каса
- вграден в касата на търговски обект
- с фиксирана позиция - често използвани на
поточни линии
- PDA или мобилен компютър - с вграден
баркод четец или свързан с баркод скенер.

FALCON X3+

Какво трябва да знаете,
когато избирате баркод скенер?
Друг важен критерий е типът баркод, който
ще се чете. Повечето скенери могат автоматично да разпознават различните баркод
символи, но все пак е добре предварително да
знаете какви ще бъдат те и да се уверите, че
ще бъдат съвместими със скенера, който
изберете.
Трябва също така да сте сигурни, че баркод
четецът на който се спрете, ще може да
осъществи връзка с вашата POS система.
Тази връзка може да се реализира чрез сериен
порт,клавиатурен или USB порт на компютъра ви.

Броят клиенти, който ще се обслужва на ден, също е ключов фактор. Ако те са малко, това означава, че
скоростта на работа на скенера не е от особена важност и може да изберете вариант от по-ниския
ценови сегмент. Големият брой клиенти трябва да ви накара да се замислите, дали да не инвестирате в
лазерен или “imaging” скенер.
Други особености, на които е добре да обърнете внимание при избора на скенер са:
въможност за осъществяване на безжична връзка;
дали ще се четат баркодове с висока плътност или такива с необичайно малък размер;
дали имате нужда от скенер с разширен обхват за четене на баркодове от голямо разстояние;
дали ще се четат баркодове от неравни повърхности;
дали ще се четат баркодове на ярка слънчева светлина;
дали ви трябва устройство, устойчиво на падане, удар или заливане с течности.

При проявен интерес към някой от предложените продукти,
моля, не се колебайте да се свържете с нас!
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PowerScan PD9530-DPM Evo

Magellan 9400i
Нов клас баркод скенер с вградена везна и
в и с о к а п р о и з вод и тел н о с т. С к а н и р а щ и те
елементи са разположени под ъгъл, което
позволява максимален обхват на сканиране на
стоката , без допълнителна ориентация от
страна на касиера. Скенерът чете безпроблемно
1D и 2D баркодове, като опционално се предлага
с мобилен скенер. Докато касиерът разтегля и
сканира артикулите, клиентът може да ползва
мобилния скенер и да сканира клиентската си
карта, принтирани купони или дори купони,
налични на екран на мобилен телефон. Тази
к омбинация спос обства за по-бързо
извършване на продажбата и същевременно
ангажира и клиента.

Специално създаден за разчитане на кодове
маркирани с DPM технология.
DPM технологията представлява директно
принтиране на баркод върху опаковката на
стоката. Често баркодове от такъв тип са потрудни за разчитане, поради намачкване или
отпечатването им на неудобно за разчитане място.
PowerScan PD9530-DPM Evo прави четенето на
такива кодове лесно и интуитивно. Разстянието
за четене варира в зависимост от технологията
използвана при печата на DPM, резолюцията на
кода, както и от материала и повърхността на
опаковката. Скенерът чете и стандартни кодове,
отпечатани върху етикетите.
Удобства:
3GL (3 зелени светлини) технология и звуков
сигнал, потвърждаващ успешно сканиране
Ергономичната форма осигурява часове на
неуморно събиране на данни
Поддържа 1D и 2D кодове, пощенски кодове
и др.

При проявен интерес към някой от предложените продукти,
моля, не се колебайте да се свържете с нас!

