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Řešení pro 
DOPRAVU & LOGISTIKU 

SPOLEČNOST DATALOGIC 
Datalogic je součástí skupiny Datalogic Group, globálního 
lídra v oblasti automatického zachycování dat a na trzích 
průmyslové automatizace. Jako světový výrobce čteček 
čárových kódů, mobilních počítačů, senzorů, snímacích 
systémů a systémů laserového značení, nabízí Datalogic 
inovativní řešení pro celou řadu aplikací v maloobchodě, 
dopravě a logistice, výrobě a zdravotnictví. Datalogic výrobky 
se používají ve více než třetině světových supermarketů a 
prodejních místech, na letištích, v přepravních a poštovních 
službách. Datalogic má jedinečnou možnost poskytnout 
řešení ulehčující a zefektivňující život lidem. 

Datalogic Spa., je uvedený ve STAR segmentu na Italské 
burze od roku 2001 jako DAL.MI, se sídlem v Lippo di 
Calderara di Reno (Bologna, Itálie). Datalogic Group 
zaměstnává kolem 2.400 zaměstnanců po celém světě, 
rozmístěných ve 30 zemích. V roce 2014 Datalogic Group 
vykázala výnosy přes více než 464,5 miliónů Euro a 
investovala přes 43 miliónů Euro do výzkumu a vývoje. 
S portfoliem více než 1.000 patentů je firma Datalogic 
světovým lídrem v oblasti technologie.



• Rychlé všesměrové čtení

• Volitelný display a klávesnice

• Online, point-to-point a multi-point komunikace

• Drátové a bezdrátové připojení

• Bluetooth® bezdrátová technologie

• Datalogic STAR bezdrátový systém™

• IP65 Krytí

• Velký, viditelný, barevný dotykový display 

• Sběr dat pomocí laserového snímání nebo pomocí 
Imageru

• ‘Green Spot’ technologie zpětné vazby správného přečtení

• Ergonomický design a robustní konstrukce

• Několik operačních systémů

• Bluetooth® bezdrátová technologie Třída 2 s EDR

• Cisco CCX v4 Certified Laird/Summit 802.11 WLAN

• Jasný dotykový display, dobře viditelný i ve vnějším 
prostředí 

• Asistovaná GPS (A-GPS) pro aplikace založené na určení 
polohy

• 3G/4G (HSPA+) modul pro hlasovou a datovou komunikaci                                                            

• Bluetooth® bezdrátová technologie Třída 2 s EDR

• Cisco CCX v4 Certified Laird/Summit 802.11 WLAN

• Sběr dat pomocí laserového snímání nebo pomocí Imageru

• Automatický fotoaparát s bleskem

Aplikace: Ověření dodání, Zachycení podpisu, Vzdálené 
vyzvednutí a dodání zákazníkovi

Aplikace: Vyzdvihnutí/Vyzvednutí, Balení, Kompletizace, 
Počítaní cyklů

Aplikace: Odeslání & Příjem, Vyzvednutí, Balení, 
Kompletizace 

LOGISTIKA ŘÍZENÍ ZÁSOB DISTRIBUCE

PowerScan™ Série
Falcon™ X3+ ELF™

Skorpio™ X3

DH60

DL-Axist™

Lynx™


