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MEGOLDÁSOK

MOBIL MEGOLDÁSAINKKAL arra törekszünk, hogy ügyfeleink épületen kívüli
munkáját is igazán gyorssá, hatékonnyá tegyük. A legfejlettebb megoldásokat kínáljuk
a kereskedelem, logisztika, szolgáltatás, vagy akár az államigazgatás
területén. Gyorsan megtérülő megoldásaink segítségével javíthatja a kiszolgálás
minőségét, csökkentheti feladatok elvégzésének idejét, gyorsabban reagálhat a
változásokra, ezáltal előnyt szerezhet versenytársaival szemben. Jelentős referenciákat
tudunk felmutatni a Sales Force Automation és a Field Force Management területein.

Cégünk sok éve eredményesen képviselteti magát az ipar és a kereskedelem területén,
a
többféle
vállalati
mérethez
könnyen
testre
szabható
SZOFTVER
MEGOLDÁSAIVAL. Jelentős sikereket könyvelhetünk el a legkülönfélébb
gyártásazonosítási
és
termeléskövetési
rendszerek
megvalósításával
kapcsolatban, valamint átfogó kompetenciával bírunk a komplex raktározási,
logisztikai és komissiózó raktárak területén.

Személyre szabott tanácsadással, és TELJES PROJEKTMENEDZSMENTTEL
állunk ügyfeleink rendelkezésére. A meggyőző szakértői, elemzői és modell építési
kapacitásaink mellett, logisztikai folyamatokat, rendszereket is felépítünk,
menedzselünk. Projektjeink megvalósulási fázisait is teljes felelősséggel menedzseljük.
A kitűzött célokat és feladatokat komplett egészként kezeljük, biztosítjuk a
tanácsadást, a szoftver és hardver leszállítását, a fejlesztést, ERP integrációt és az
üzembe helyezést.
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ADATGYŰJTÉS - OLVASÁS - WLAN

MOBIL ADATGYŰJTŐ kínálatunkban megtalálható a vezető gyártók klasszikus
mobil termináljai mellett a felhasználás specifikus csuklóterminálok, az ipari tabletek,
és a targonca terminálok is. A fagyos környezet, a por, a pára, vagy akár az eső sem
lehet a munkavégzés akadálya. Adatgyűjtőink az extrém környezeti viszonyok között
is megállják helyüket. A Windows és Androidos operációs rendszereknek
köszönhetően az eszközök megfelelnek a különböző alkalmazások széles skálájának. A
beépített WLAN és GSM rádiók segítségével biztosított a folyamatos online elérés
épületen belül és kívül egyaránt.

Az ipari azonosítás legelterjedtebb módja a vonalkód technika. A több mint 60 éve
feltalált vonalkód a 2D-s kódoknak köszönhetően második virágkorát éli.
VONALKÓDOLVASÓ eszközink között mindenki megtalálja az igényének
megfelelőt. Legyen a beolvasandó kód 1D-s, vagy 2D-s, DPM, közel, vagy távol, fix,
vagy mozgás közben, akár normál irodában, akár zord gyártási környezetben, van
megoldás.

A mobil eszközök rohamos elterjedésének következtében szinte minden területen
szükség van a megbízható és megfelelően gyors vezeték nélküli adatkapcsolatra.
Ehhez nyújtanak segítséget az általunk kínált ipari WLAN rendszerek. Komplex
megoldást kínálunk a kis irodától, a nagy raktárakon keresztül az olyan egyetemi
campus-ig, ahol akár több ezer mobil készülék kommunikál egyidejűleg. A
megfelelően menedzselt ipari WLAN rendszer a mobilitási előnyök mellett olyan
biztonsági és védelmi szintet biztosíthat, ami meghaladja a vezetékes hálózatokét.
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NYOMTATÁS - KELLÉKANYAG

Bárhol, bármilyen felmerülő jelöléstechnikai, NYOMTATÁSI feladatara megoldást
tudunk nyújtani. Az egyszerű, kis méretű asztali, valamint a gyártósorokra tervezett
nagy teljesítményű ipari vonalkód-nyomtatókon felül hordozható mobil
nyomtatókat is kínálunk. Bármilyen adatgyűjtőről, mobil telefonról a helyszínen,
egyszerűen,
könnyen
nyomtathat
bizonylatot,
számlát,
munkalapot.
Lézergravírozóinkkal
különféle felületere
készíthet időtálló
feliratokat.
Tintasugaras nyomtatóink legfőbb jellmzői a takarékosság, a csendes működés, és a
nagy üzembiztonság. Címkefelrakó applikátoraink 24 órás üzembiztos működés
mellett a termelékenységet fokozzák, időt, pénzt, munkaerőt megspórolva Önnek.
Kizárólag a legjobb minőségű KELLÉKANYAGOK , címkék, festékszalagok széles
választékát ajánljuk ügyfeleink részére. Kínálatunkban az egyszerű thermo és papír
etikettől kezdve a szintetikus és speciális (fém, tyvek, textil, karton) címkékig
minden megtalálható, különféle formában, méretben és kiszerelésben. Legyen szó
bármilyen alkalmazásról vagy nyomtatóról, megtaláljuk a kielégítő megoldást. Teszt
címkéket, minta szalagokat bármikor tudunk küldeni, ha bizonytalan a helyes
anyagválasztást illetően.
Minden olyan esetben érdemes KÁRTYANYOMTATÓBA beruházni, amikor
egyedi kártyákra van szükség (például névvel, fényképpel ellátva), illetve a
felmerülő kártyaigényt azonnal ki kell elégíteni. Ezek az eszközök különböző színű,
vastagságú plasztik kártyákra képesek akár kétoldalasan is feliratot, logót vagy
fényképet nyomtatni. Ideálisan használhatóak beléptető, tagsági, pontgyűjtő, látogatói
bérlet, kupon, ajándékkártyák színesebbé, informatívabbá tételéhez, akár nagyobb
mennyiségben is nyomtatva.
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SZOLGÁLTATÁSOK - RFID

Cégünk segítséget nyújt nemcsak ipari tapasztalatával, mérnöki tudásával, hanem
gyártói kapcsolataival, nemzetközi tapasztalatok integrálásával, az RFID rendszerek
kiválasztásában, tervezésében és bevezetésében. A technológia megkívánja
szakértő cég bevonását, mivel önmagában az eszközök nem sokat jelentenek, viszont
azok kiválasztása, kísérleti tesztjei, technológiai láncba illesztése, a teljes rendszer
felépítése a beruházás védelem és a hatékonyság növelésének kulcsa.

Az SC-SCAN Kft. valamennyi forgalmazott eszközhöz kínál, a garanciális
kötelezettségeken túli javítási, karbantartási, üzembe helyezési és
üzemeltetési szolgáltatásokat, ezáltal biztosítva a folyamatos üzembiztonságot.
SZERVIZSZERZŐDÉSEINKKEL 3 évre előre kalkulálhatóak a karbantartási és
üzemeltetési költségek. A törésre és egyéb mechanikai sérülésekre fedezetet biztosító
kiegészítő csomagjaink minden javítási díjat tartalmaznak, a képernyő
megsérülésétől kezdve a burkolat törésén keresztül. Az általunk forgalmazott
nyomtatókhoz a nyomtatófej meghibásodására, és ingyenes cseréjére is vonatkozó
szerviz köthető.

WLAN hálózati szolgáltatásaink keretében vállaljuk a tervezést, kimérést, a teljes
körű kivitelezést, beállítást, beüzemelést. Igény esetén már meglévő WLAN/LAN
hálózatokat is bevizsgálunk. A vizsgálat kiterjedhet a hibakeresésre, forgalmi adatok
elemzésére, optimalizálásra, biztonsági problémák felderítésére és elhárítására.
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