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Magellan Marka değerleri –

Her Magellan buradan başlar

 Yüksek hacimli ortamlar için yüksek 

performanslı barkod okuyucular:

 Magellan performansının ana ürünüdür.

 Gerçek perakende ortamında test edildi.

 Her an okuma yapabilir.

 Datalogic devam eden teknolojiler sunar:

 Datalogic ürünlerini sürekli test eder

 Bu cihazı kullanarak işlerinizi hızlandırın

 Yarın için hazır teknolojiler

 Magellan Serisi ile farklı özellikler sunar

 Sadece özellikler değil gerçek fayda sağlar

 Satıcıya ölçülebilir bir değer verin.
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Magellan Serisinde Barkod Okuyucu Konumları
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Müşteri Görüşleri

• Hacimli eşya miktarı ?
• Karekoda ihtiyaç var mı ?
• İşlem hacmi ?
• Alan kısıtlamaları ?
• Mobile pazarlama ?



Hedeflenen Kullanım Ortamları

 İdeal olarak uygun:

 Küçük sayaç hizmet noktası

 Düşük ve orta işlem sayılı yerler

 Sunum tarama işlemleri

 Kimlik ve yaş doğrulama uygulamaları

 1D, 2D veya PDF tipi barkodlar

 Dar alan ve yüksek hacimli:

 Eczane / İlaç Mağazaları

 Self Servis Ödeme Noktaları

 Akaryakıt İstasyonları

 Nezaket / Servis Sayaçları

 Bakkal / Market ve Mağazalar
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Perakende Ortamı için Yüksek Performans

 1D Barkodlarda dahi Lazer teknolojisi 
ile karşılaştırılabilecek performans

 Hem sunum tarama hem süpürme 
tarzı tarama

 Karekodlarda mükemmel tarama

 Data Matrix

 QR Code

 Aztec Code

 MicroPDF417

 PDF417

 MaxiCode

5



Zor Barkodlarda Performans

 Yıpranmış barkodlarda üstün tarama

 Yırtılmış etiketler

 GS1 DataBar™

 Mağaza içi basılı barkodlar

 Yıpranmış etiketler

 Diğer etiket problemleri (Fatura)

 Farklı kaynaklardan okuma

 Kağıt / Etiket

 Sürücü belgesi

 Cep telefonu / PDA
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Son Teknoloji

 Tamamen katı hal elektronik yapısı

 Hareketli Parça Yok!

 Motor Yok
(Barkod okuyucularda en çok 
yaşanan problem)

 Farklı açılarda ayna yok

 Lazer modül yok.

 Düşük güç tüketimi

 Düşük çalışma gücü

 Power off terminal

 Otomatik uyku modu– Hızlı uyanma
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Yapılandırma ve veri yönetimi

 Programlama seçenekleri:
Uygulama ve yapılandırma

 Magellan ekrandan programlama
(OSP) yazılım aracı ile

 USB kablo ile USB porta bağlama

 MikroSD karttan yazılım yükleme

 Barkod okutarak programlama

 MikroSD kart ile yazılım güncelleme

 1D den 2D ye yükseltme

 SD karta teşhis bilgilerini yazın.
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Illumix™ Akıllı Aydınlatma

 Cep telefonundan barkod okuma

 Mobil kupon ve bilet uygulamaları

 Karanlık ortamlardan güneşli 
ortamlara kadar her tür ortamda 
Tutarlı performans

 Görüntü yakalama için, aydınlatma 
ve görüntü yakalamanın 
yapılandırılabilmesi
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Görüntü Yakalama

 Yakalanan görüntülerin MikroSD
karta kayıt edilebilmesi

 Yakalanan görüntülerin POS 
Terminale gönderilebilmesi

 Çözünürlüğün ayarlanabilmesi

 Dosya formatlarını belirleyebilme

 .JPG

 .BMP

 .TIFF
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Kolay EAS Entegrasyonu

 Esnek çoklu arabirim çözümü

 Popüler arabirimler tek bir arabirimde

 Kolay arabirim değişiğim
- Programlama etiketini tarayın ve 
kabloyu değiştirin.

 Checkpoint System ve EAS Uyumlu

 Tek hareket ile devre dışı bırakma

 Her tarayıcıda devre dışı bırakma anteni

 Gelişmiş güvenlik için bağlantıyı 
destekler

 Kolay kurulum – Sadece doğru EAS 
kablosunu seçin
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Verimlilik Geliştirme Araçları

 Magellan gelişmiş veri formatlama

 Pos ürün ömrünü uzatır

 Operasyonları iyileştirir

 Uzaktan Yönetim

 Servis maliyetini düşürür ve işlemleri
iyileştirir

 Teşhis raporlaması

 Varlıkları hizmet etmek ve yönetmek için
maliyetleri düşürür

 Verimlilik endeks raporlaması™

 Kötü ve sorunlu barkod etiketlerini
tanımlar

IBM Systems Director® ile uyumludur.
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Magellan 3200VSi
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Değiştirilebilir
Arka Kapak

Aydınlatma

Ses ve Resim 
Yakalama Düğmeleri

Popüler Arabirimler

Çift ve Geniş
‘Doğrulama’ 
LED leri

Sunum ve süpürme tarzı tarama için 
optimize edilmiş agresif Datalogic 
görüntüleme teknolojisi

Kolay açma/kapama
kablo kapağı



Magellan 3200VSi
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Checkpoint EAS Anteni

Mini USB Port

Değiştirilebilir
Arka kapak

Plastik Kapak

Koruyucusu

MikroSD kart Okuyucu



Magellan 3200VSi ~ Montaj Seçenekleri

 Opsiyonel Masa / Duvar Monte Aparatı

 Tezgah veya duvara monte ederek 
vidalayın.

 Arka kapak yerine takılır.
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Magellan 3200VSi ~ Montaj Seçenekleri

 Opsiyonel sabitleme seçenekleri

 Masada kullanma veya duvara monte etme

 Opsiyonel eğim ayarlama
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Datalogic’den Çevre Uygunluğu

 Tüm ürünlerdeki plastik materyal 
dönüştürülebilir.

 Metal içermez

 RoHS Uyumlu

 Kurşun bazlı lehim içermez.

(Ağır metal yok.)

 Daha verimli ürünler

 Güç tüketimini azaltır

 Yeni ve daha verimli güç kaynakları

 İmalat / Gerçekleştirme modelini 
kullanma

 Müşteriye özel yapılandırma 
kolaylığı
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Veri Yakalamada ‘Çevre Uyumlu’

 Motor İçermez

 Motor geri dönüşümü zor bir 
birimdir.

 Aynalarda önemli azalma

 (Magellan 3200VSi de aynı oranı 10 
dan 2 ye düştü)

 Ağırlıkta önemli azaltma

 Örnek:

 MG3200VSi – 594 gram

 MG2200VSi – 1132 gram

 Düşük karbon salımı
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Magellan 3200VSi - Özet

 Yoğun barkod tarama işlemlerinde yüksek 
performans sunar:

 Lazer barkod tarayıcılar ile karşılaştırılabilen 
tarama alanı

 Okunması zor etiketler için geliştirilmiş okuma 
performansı

 1D veya 2D barkod tarama seçenekleri

 Son Teknoloji:

 Tamamen katı hal teknolojisi ile üretilmiştir

 Hareketli parça içermez

 Motor yok, lazer diyot yok

 Farklı Özellikler:

 Cep telefonu ekranından1D ve 2D kodları 
okuyabilme

 Taranan veriler POS terminale gönderme veya
Micro-SD karta kayıt etme

 Çift  ‘Doğrulama’ göstergesi
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This presentation contains statements that are neither reported financial results nor other historical information. These statements are forward-

looking statements. These forward-looking statements rely on a number of assumptions and are subject to a number of risks and uncertainties,

many of which are outside the control of Datalogic S.p.A., that could cause actual results to differ materially from those expressed in or implied by

such statements, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants and the actions of

governmental and state regulators

© 2015 Datalogic S.p.A. - All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying, or altering of this

document is prohibited without express written consent from Datalogic S.p.A. Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of

Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U. All other brand and product names may be trademarks of their respective

owners.
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Teşekkürler!
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