Opticon OPH-1004 Přenosný programovatelný terminál s pamětí, laser,
16MB
OPH-1004 je přenosný programovatelný terminál vybavený 16MB paměti. Li-on baterie umožňuje až 75 hodin provozu. Obsah balení: terminál,
baterie, poutko na ruku.
Zdravotnictví Čárové kódy, čtečky čárových kódů a přenosné terminály přispívají ke zlepšení
profesionální péče o pacienty. Terminály Opticon OPH-1004 umožňují nejen lékařům,
lékárníkům a poskytovatelům zdravotnických služeb efektivní správu dat, zvyšují rychlost při
získávání a předávání informací o pacientech, přinášejí bezchybnou péči. Zároveň mohou
sloužit ke generování reportů celého procesu zdravotní péče, včetně léčby, kontroly přístrojů,
předpisů.

Zvýšení efektivity péče
Sledování receptů
Snímání a evidence lůžek
Management lékáren
Sledování záznamů o pacientech
Maloobchod Datový terminál OPH-1004 umožňuje sběr a práci s daty kdekoliv a kdykoliv s možností pozdějšího připojení a zpracování dat na PC.
Uplatnění najde například v prodejních prostorech při zjišťování podrobných informací o zboží - ceně, záruce, variantách, množství na skladě nebo
dodací lhůtě. Snadno lze využít přenostý terminál k urychlení příjmu a výdeji zboží i inventuře skladu.
Kontrola cen a zboží
Skladové hospodářství
Zadání objednávky
Řízení skladových operací Čárové kódy na policích a regálech zaručují rychlou a bezchybnou identifikaci zboží. Tento snadno použitelný přenosný
terminál spolehlivě nasnímá všechny skladové položky, umožní minimalizovat chybný pohyb zboží na skladech a připravit podrobné reporty.
OPH-1004 - efektivní nástroj pro sběr dat ocení všichni účastníci v dodavatelském řetězci, od logistických služeb a distribučních center, až po koncové
sklady.
Doplňování regálů
Řízení množství zásob
Polohování ve skladech
Hromadné dodávky

Technický popis
Funkcionalita a ovládání
Indikace

Dual-color LED(červená/zelená), bzučák

Komunikační rozhraní

IrDA

Symboliky 1D čárových kódů

Postcode, všechny standardní typy 1D-kódů

Symboliky 2D kódů

Složené kódy, MicroPDF417, PDF417

Klávesnice

23 kláves

Paměť pro program

4MB

Paměť pro data

16MB

Uchování údajů

7den a více

Optické
Hloubka čtecího pole ?

50-450 mm

Elektrické
Hlavní baterie

Li-Ion 1100 mAh, 3,7V

Výdrž hlavní baterie ?

80hod

Mechanické
Rozměry

Šířka: 23mm, Výška: 55mm, Délka: 136mm

Váha

140g

Materiál

ABS plast

Prostředí
Provozní teplota

-10 až 50°C

Skladovací teplota

-10 až 60°C

Odolnost na nárazy

pád z 1,5 m na beton

Ostatní
Certifikace

CE, FCC, RoHS, VCCI

Záruka ?

2 roky

Standardní příslušenství ?

baterie, poutko na ruku
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