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Čárové kódy versus RFID –
souboj nebo spolupráce?
Společnost Zebra corp. čelí kon-

kurenci nastupujících čipových
technologií.

Současné výrobní technologie
kladoucí velký důraz na flexibilitu,
přesnost a kvalitu jsou hlavním 
důvodem prudkého růstu zájmu 
o identifikační systémy. Radio-
frekvenční identifikační systémy
RFID plní všechny uvedené poža-
davky.

čtěte na straně 2

Se snímačem QK-11 do vyšší
dimenze každodenního 

života
Tak jako se Kanaďan rodí s bru-

slemi na nohou, téměř každý malý
Čech dostane do peřinky jako
první dárek mobilní telefon. Česká
republika se tak v Evropě řadí na
čelní místa v počtu mobilů na oby-
vatele. Tento přístroj už dávno ne-
slouží jen ke svému původnímu
účelu, totiž k hlasové komunikaci,
ale stává se zdrojem informací 
o koncertech, výsledcích sportov-
ních utkání a řada uživatelů už 
dokonce s jeho pomocí vyřizuje
platby v bankách.

čtěte na straně 2

Další krok k univerzálnosti
Nový mobilní terminál se skvě-

lým CCD snímačem čárového kódu
ICS-BHT 3xxx splňuje velice ná-
ročné požadavky na mobilní termi-
nály. Jeho hlavní předností je pro-
pracovaná nabídka variant pro
rozličná použití (off-line s různou
velikostí paměti, 2D či on-line s Wi-
fi nebo Bluethooth komunikací). 

čtěte na straně 3

„Království DENSO 
expanduje“

Ucelená řada on-line snímačů
GT 10 od japonské společnosti
DENSO příjemně (a podle očeká-
vání) překvapila svou kompakt-
ností. Zahrnuje celkem osm jedno-
tlivých typů snímačů skvělých čte-
cích vlastností a při zachování malé
hmotnosti i robustní konstrukce,
což je zvlášť užitečné při nasazení
do průmyslového prostředí. GT 10
zároveň upoutávají vynikající er-
gonomií a příjemným designem.

čtěte na straně 3

Dění v ICS
Podobně jako v loňském roce se

ICS i letos podílela na technickém
zajištění Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech. Ten-
tokrát společně s firmou DENSO
poskytla organizátorům festivalu
on-line snímače čárového kódu
DENSO HC-36

čtěte na straně 4

Protože se domní-
váme, že nejúčinnější
vhled do identifikač-
ních technologií zpro-
středkují názorné pří-
klady, i dnes se za-
stavíme u konkrétní

aplikace z praxe. Tentokrát to bude
nový způsob využití čárových kódů
ve výrobně kabelů všech možných
typů (a dokonce i délek!), ve společ-
nosti nkt cables.

I sem v posledních letech zavítal
„všeobjímající“ systém SAP. Jeho zave-
dení dalo uživatelům dávkových termi-
nálů se snímačem čárového kódu větší
rozlet ve stanovení požadavků na funk-
cionalitu těchto zařízení. Terminály

DENSO (konkrétně z typové řady 
BHT 7xxx) jsou zde totiž provozovány
už více let a umožňují provádět několik
skladových operací – obvyklých i neob-
vyklých. Donedávna např. jeden dávkový

terminál sloužil k přímému nastavování
tiskárny etiket s čárovým kódem, jejíž
tisk byl spouštěn impulsem od foto-
buňky instalované na výrobní lince, a to
bez použití osobního počítače.

V současnosti se do terminálů imple-
mentuje další softwarový modul, který

umožní poloautomatickou vý-
měnu dat s hostitelským počí-
tačem při provádění výdeje
zboží ze skladu. Podívejme se
na tento mechanismus zpraco-
vání dat detailněji.

V systému SAP vznikají
průběžně požadavky na do-
dávky pro různé odběratele.
Kvůli způsobu zpracování
jsou přitom logicky členěny
na dvě skupiny – na „tuzem-
sko“ a „export“.

Obsluha může na terminálu určit 
skupinu, s níž bude dále pracovat.
V okamžiku, kdy je terminál vložen do
komunikačního modulu připojeného
k hostitelskému počítači, se jednak
z terminálu vyšlou dříve pořízená data
(zpracované dodávky), jednak terminál
zjistí, zda pro jeho skupinu nejsou připra-
veny nové zakázky. Pokud ano, nahraje
je a přidá je k ostatním dosud nezpraco-
vaným či nedokončeným zakázkám. 

Vlastní práce ve skladu obvykle pro-
bíhá ve dvou etapách – skladníci zboží
nejprve vyhledávají na úložné ploše
a svážejí na místo, kde bude později 
naloženo na kamion. Taková příprava je
potřebná proto, že zpravidla nejde
o žádné drobné předměty, ale o velké
bubny s kabely a jejich přemisťování za-
bírá spoustu času – kamiony nemohou
tak dlouho čekat. Tato skladová operace
se jmenuje „příprava materiálu“. Když
tedy přijede kamion, zboží už je při-
praveno a může proběhnout operace 
„naskladnění“.

Vážení čtenáři,
dostalo se Vám
do rukou další
číslo našeho „pra-
videlného občas-
níku“ ČÁROVI-
NY. Vzhledem k
tomu, že se jedná
již o 7. ročník, je

možná zbytečné zmiňovat jejich
účel, ale pro případné nové čtenáře
alespoň ve zkratce: ČÁROVINY
mají za cíl informovat o novinkách
v oblasti čárových kódů, ale nejen
o nich. Další snahou je upozorňovat
na zajímavé aplikace, které se v ICS
nebo v partnerských organizacích
realizovaly. V neposlední řadě přiná-
šejí profily významných výrobců
v oblasti technologie čárových kódů.
Mezi špičku v této branži již mnoho
let patří společnost DENSO.

Společnost ICS Identifikační systémy
zahájila spolupráci se společností
DENSO již v začátcích svého působení.
V posledních několika letech tato spolu-
práce nabírá obrátky. Důkazem toho je
celá řada zajímavých projektů, které se
podařilo realizovat a o kterých jste se
mohli dočíst jak v předchozích vydáních,

tak i v tomto čísle Čárovin. Logickým
vyústěním tohoto trendu je i současný
významný nárůst vzájemného obchodu
a ocenění naší společnosti na letošní
konferenci Denso partner v Nice. ICS
Identifikační systémy, a.s. byla oceněna
jako třetí nejlepší evropský distributor
Densa za rok 2003 v kategorii „nárůst
prodeje“.

Dovolte tedy, abych Vám alespoň
v krátkosti tuto společnost představil.
Společnost DENSO je součástí nadnárod-
ního koncernu TOYOTA. Byla založena
v roce 1946 pod názvem Nippondenso
a v současné době patří mezi světovou
špičku v oblasti technologií souvisejících
s čárovým kódem, resp. s identifikací.
Hlavním sídlem společnosti je Kariyi,
Prefektuta Aichi, v Japonsku. Společ-
nost má téměř 90 tisíc zaměstnanců v 31
zemích. Za rok 2003 dosáhla celkového
obratu 19,4 bilionu USD. V roce 1989
byla založena společnost DENSO ID
Systems se sídlem v Dusseldorfu.

Svou výjimečnost v oblasti technolo-
gie snímání čárových kódů podtrhuje
DENSO v roce 1981 vynálezem CCD
technologie a následně v roce 1994 
vytvořením vlastního dvoudimenzionál-
ního kódu QR. 

Všechny produkty společnosti DENSO
související se snímáním čárového kódu
vynikají především ve dvou směrech.
Prvním je nedostižné provedení sníma-
cích CCD technologií, kde snímací
vlastnosti jsou srovnatelné s laserovým
snímačem, přičemž zůstávají zachovány
veškeré přednosti CCD. Druhým speci-
fikem je skvělá mechanická odolnost,
které je dosaženo při udržení minimální
hmotnosti, což ji i v tomto směru řadí na
špičku světových výrobců.

S produkty společnosti DENSO se
setkáváme v celé řadě oblastí každoden-
ního života, jako jsou obchody, sklady,
výrobní závody, logistická centra, …
nicméně třeba i v oblasti, kde to není
zcela obvyklé, a to v seriálu formule F1,
kde na vozech stáje TOYOTA je umís-
těn nejen název společnosti DENSO,
ale i čárový kód.

Věřím, že i Vás zaujmou produkty
společnosti DENSO (nejnovější z nich
jsou uvedeny v následujících článcích) 
a ICS Identifikační systémy Vám 
bude moci být nápomocna při jejich 
nasazení.

ing. Josef Petráž

Member of the TOYOTA Group

prohlubují spolupráci
a

Čárový kód na buben

Pokračování na straně 4



Společnost Zebra
corp. čelí konkurenci
nastupujících čipo-
vých technologií.

Současné výrobní
technologie kladoucí
velký důraz na flexibi-

litu, přesnost a kvalitu jsou hlavním 
důvodem prudkého růstu zájmu o iden-
tifikační systémy. Radio-frekvenční
identifikační systémy RFID plní
všechny uvedené požadavky. Průmy-
slová řešení pro bezdrátovou datovou
komunikaci na krátké vzdálenosti vyu-
žívají pásma označovaná jako bezli-
cenční či ISM (Industrial, Scientific and
Medical, průmyslová, vědecká a lékař-
ská). Tato pásma můžete používat bez
speciální licence, pokud dodržíte určitá
pravidla, na oplátku musíte strpět pří-
padné rušení ostatními uživateli pásma,
což při malé vzdálenosti mezi vysíla-
čem a přijímačem nebývá problém.
Známými technologiemi pro pásmo
ISM jsou například Wi-Fi a Bluetooth. 

První řešení na bázi RFID se obje-
vila počátkem 80. let a pracovala
v pásmu 125 kHz až 148 kHz. V tomto
pásmu se RFID využívá pro identifi-
kační průkazky lidí, pro evidenci
domácích zvířat čipem injektovaným
pod kůži a pro identifikaci komponent
v zařízení během výroby či průchodu
agresivním prostředím. Tag je tvořen
kotoučem měděného drátu a pamětí

EEPROM. Od poloviny 90. let se na
trhu začaly prosazovat tagy pro RFID
pracující v pásmu 13,56 MHz. Anténa
tagů nemusí být vyrobena z měděného
drátu, může být dokonce vytištěna 
vodivým inkoustem na papírovou 
podložku a doplněna čipem. RFID
v pásmu 13,56 MHz se používá pro 
evidenci knih v kni-
hovnách, identifikaci
zavazadel či prádla
a řízení přístupu. Do-
sah čtečky se podobně
jako u předchozího ře-
šení pohybuje od jed-
notek centimetrů do
jednotek metrů.

Podle typu napájení
je možné rozdělit tento
systém na aktivní a pasivní. Pasivní
systém je charakteristický tím, že nosiče
informací nemají vlastní zdroj energie,
ale využívají energii elektromagnetic-
kého pole. Výhodou je menší velikost
a prakticky nekonečná životnost těchto
nosičů, nevýhodou může být menší pře-
nosová vzdálenost. U aktivních sy-
stémů je součástí nosiče informací bate-
rie. Tyto systémy mají větší kapacitu 
paměti a větší přenosovou vzdálenost.
Nevýhodou je omezená životnost bate-
rie, kterou je nutné měnit. Dále je
možné tyto systémy rozdělit podle toho,
zda jsou určeny pouze pro čtení infor-
mace, nebo je možné tyto informace

také měnit. V prvním případě je v nosiči
informací pevně naprogramovaný kód,
který nelze měnit, a veškeré další infor-
mace je nutné tomuto nosiči přiřazovat
v nadřazeném systému. V druhém pří-
padě je možné nahrát do nosiče libovol-
nou informaci a tu v libovolném oka-
mžiku přehrát. Nadřazený systém již

potom může tyto in-
formace pouze zpra-
covávat. Princip čin-
nosti spočívá v tom,
že vysílač (snímač)
periodicky vysílá
pulsy prostřednictvím
antény do okolí. Po-
kud se v blízkosti ob-
jeví pasivní nosič, in-
formace využije přijí-

maný signál k nabití svého napájecího
kondenzátoru (jeho kapacita je dosta-
tečná k odeslání odpovědi). V případě,
že se jedná o aktivní systém, nosič in-
formace okamžitě odpoví. Tento signál
snímač od nosiče informací přijme a po
jeho vyhodnocení (ochranné kódy atd.)
jej předá k dalšímu zpracování.

Smartlabely využívané v kombi-
naci s termotransferovým tiskem 
informace jsou typickým příkladem
pasivního nosiče.

Společnost ZEBRA corp. progre-
sivně přichází na trh s novou řadou
tiskáren nesoucích označení „R“.

Jsou to typy R110PAX3, R110 XiIII
Plus, R2844-Z, R4M Plus, R402 a
R-140, přičemž jejich shodným zna-
kem je schopnost informaci nejen
vytisknout, ale zároveň zakódovat do
čipu, který je integrován do etikety.

Proč RFID technologie?
RFID technologie ve formě smartla-

belů rozšiřuje možnosti a životnost stan-
dardních etiket s čárovým kódem z jed-
norázového statického použití na mno-
honásobné dynamické využití, které
zlepšuje efektivitu i univerzálnost kon-
troly a sledování informací. 

Je složité tiskárnu obsluhovat?
Zebry řady „R“ jsou RFID tiskárny

umožňující kombinaci TTR tisku a sou-
časného kódování informace do čipu
(integrovaného do etikety), který pra-
cuje na frekvenci 13,56 MHz. Díky
snadné uživatelské obsluze tiskárny je
kódování informací stejně jednoduché
jako tradiční tisk čárových kódů, a to
díky programovacímu jazyku ZPL II.
Ten umožňuje formátování dat stejně
jako u klasického tisku.

Navíc je zde systémově integrována
verifikace funkčnosti čipu. Po vyslání
dat do paměti čipu v smartlabelu je auto-
maticky zkontrolována správnost zapsa-
ných dat a v případě, že čip není funkční,
tiskárna to indikuje ignorováním tištěné
formy zápisu (nevytiskne etiketu).

Zápis informací do čipu a jeho 
následná verifikace nikterak neomezují
rychlost tisku, např. u typu R4M je to až
254 mm/s.

Vytlačí RFID čárové kódy?
S největší pravděpodobností NI-

KOLIV! RFID bude spoluexistovat
a doplňovat tradiční metodu systémů
čárových kódů. Ačkoliv je to nová
a progresivní technologie, její akceptace
širokým spektrem zákazníků bude vy-
žadovat delší dobu a v mnoha přípa-
dech, např. díky několikanásobně nižší
ceně klasických jednorázových tiště-
ných etiket, nebude využívána vůbec.
Tím více se ovšem kloní ke vzájem-
nému respektování jednotlivých sys-
témů identifikace, protože zejména 
jejich kombinace dává tušit obrovský
nástroj v systémech sledování výroby,
skladových hospodářství, ve spedici,
v parkovacích systémech, v malo i vel-
koobchodu apod.

(Rum)
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Tak jako se Kana-
ďan rodí s bruslemi
na nohou, téměř
každý malý Čech do-
stane do peřinky jako
první dárek mobilní
telefon. Česká repub-
lika se tak v Evropě

řadí na čelní místa v počtu mobilů na
obyvatele. Tento přístroj už dávno ne-
slouží jen ke svému původnímu
účelu, totiž k hlasové komunikaci, ale
stává se zdrojem informací o koncer-
tech, výsledcích sportovních utkání
a řada uživatelů už dokonce s jeho
pomocí vyřizuje platby v bankách.
K dalšímu zapojení tohoto, dnes už
neodmyslitelného, společníka do kaž-
dodenního života může přispět i nový
přírůstek do rodiny firmy Denso, 
snímač dvoudimenzionálních kódů
QK-11.

Tento přístroj totiž na rozdíl od 
drtivé většiny existujících snímačů 
dokáže číst informace i z LCD displejů,
tedy i z displeje mobilního telefonu.
Není důležité, zda se jedná o barevný či
černobílý displej, snímač si poradí
i s různou hloubkou ostrosti. Jak již
bylo řečeno, s pomocí QK-11 lze číst
kromě klasických, lineárních kódů –
s nimiž se setkáte na každém výrobku
v prodejně potravin – i 2D kódy, jež
v malém čtverečku mohou obsahovat
mnohonásobně více informací než 
lineární kódy. 

Možnosti využití:
V praxi se nabízí celá řada možností

využití:

Zakoupení vstupenky na koncert:
Zákazník si prostřednictvím html

stránek nebo wapu vybere představení.
Odešle požadavek do centrály a po za-
placení (např. prostřednictvím kreditní
karty) obdrží SMS zprávu s jedinečným
kódem. Tu si uloží a v den D se vypraví
na koncert. U vstupu přiloží mobil ke
snímači QK-11, ten zkontroluje kód a zá-
kazník se po jeho ověření může nechat
unést rejem stejně naladěného publika.

Výhody:
Odpadne agenda s objednáním a vy-

zvednutím vstupenek, systém pracuje
on-line, tudíž je jasné, které lístky
a v jakém počtu jsou ještě na skladě.
Rovněž se odstraní problémy spojené se
ztrátou vstupenky. Pokud by si zákaz-
ník zaslaný kód omylem smazal, mohl
by o něj zažádat znovu prostřednictvím
svého mobilu. Zvláštní výhodou by
mohlo být nasazení tohoto systému na
velkých festivalech, kde návštěvníci ne-
ustále opouštějí areál a poté se vracejí.

Podobně by šlo nasadit tento přístroj
při placení v kioscích, na čerpacích sta-
nicích, při registraci v klubech apod.

Na závěr ještě shrnutí předností QK-11
Čtecí vlastnosti:

Čtení 2D kódů z displeje mobilního
telefonu, i když displej není podsvícen
Čtení 2D kódů z papíru
Schopnost číst z barevných a různě
kontrastních displejů 

Technické vlastnosti:
Nastavení snímače pomocí 2D kódů
Možnost kontroly snímače použitím
příkazů z PC
Použití CCD technologie snímání

(Mor)
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Čárové kódy versus RFID – souboj
nebo spolupráce?

Se snímačem QK-11 do vyšší dimenze
každodenního života



Nový mobilní ter-
minál se skvělým CCD
snímačem čárového
kódu ICS-BHT 3xxx
splňuje velice náročné
požadavky na mobilní
terminály. Jeho hlav-

ní předností je propracovaná na-
bídka variant pro rozličná použití
(off-line s různou velikostí paměti,
2D či on-line s Wi-fi nebo Bluethooth
komunikací). Za standardní vlastnost
terminálů řady BHT už lze dnes po-
važovat vynikající vzdálenost i rozsah
snímání, krytí IP54, napájení lithium-
iontovým akumulátorem a hlavně
špičkovou mechanickou odolnost.
V tomto směru ani řada „třístovek“
není výjimkou.

Třístovka svým vzhledem připomíná
zařízení BHT 7xxx, z jehož vlastností
převzala to nejlepší, a v mnohém se jí
podařilo dosáhnout ještě lepších para-
metrů. To vše za ještě příznivějších 
cenových podmínek!

Terminál BHT 3xx se dodává se
dvěma typy snímacích mechanismů: 

lineárním se čtecí vzdáleností do 450 mm
a s dvoudimenzionálním snímačem se
čtecí vzdáleností do 300 mm (viz po-
rovnávací tabulku). Oba zmíněné sní-
mače se vyznačují vynikajícími čtecími
vlastnostmi, jež zdaleka nejsou typické
u ostatních terminálů.

Velice kvalitní LCD displej, který je
možno podsvítit, umožňuje zobrazovat
grafiku s rozlišením 132 x 72 bodů nebo
text až na 9-ti řádcích po 22 znacích.
Uživatelská paměť je 2,2 nebo 5,8 MB
u provedení s lineárním snímačem
a 12,5 MB u 2D snímače. Takto velký
rozsah paměti jej předurčuje hlavně pro
práci s větším objemem dat. Do takové
paměti lze již uložit i rozsáhlé refe-
renční databáze (nahrávané z hostitel-
ského počítače) obsahující např. skla-
dová čísla karet spolu s jejich kódy
EAN i názvy druhů zboží, s cenou,
s umístěním atd..

Standardem je to, že sejmutí kódu se
potvrzuje vibrátorem – navíc vedle běž-
ných způsobů (akusticky – pípnutím –
a vizuálně – diodou). Tím je do akce 
zapojen další smysl – hmat. Snímač je

napájen lithium-iontovým akumuláto-
rem, jehož velkou výhodou je, že nemá
paměťový efekt a je tedy možné jeho prů-
běžné dobíjení bez ohledu na stav aku-
mulátoru. Data jsou proti ztrátě chráněna
záložní lithium-iontovou baterií.

Zcela novou kapitolou u tohoto pro-
vedení terminálů je možnost RF komu-
nikace. Varianty jsou k dispozici dvě,
jednou je dnes již klasická Wi-Fi
komunikace, kde se třístovka jeví 

optimálním řešením pro aplikace 
klient-server. Druhou variantou je
Bluethooth komunikace, u níž je však
nutno počítat s menším dosahem. 
Nicméně i zde je v konkrétních přípa-
dech možné praktické využití. Nespor-
nou výhodou oproti jiným RF termi-
nálům je jeho minimální hmotnost,
dlouhá výdrž akumulátorů a velice
příznivá cena. 

Vedle standardních způsobů komuni-
kace (kabelem nebo pomocí komuni-
kačního modulu připojeného na sériový
port PC) se zde nabízí napojení na USB
nebo přímo do LAN. Data lze přenášet
i přímo mezi snímačem a jiným zaří-
zením taktéž vybaveným standardním
rozhraním IrDA – a to na vzdálenost 
až 0,8 m.

Díky svým parametrům je tento ter-
minál předurčen pro široké nasazení, 
typicky pro různé skladové aplikace
v náročnějších klimatických podmín-
kách (teploty od –5 do +50 °C), v praš-
ném nebo vlhkém prostředí (krytí 
IP 54), v náročnějších provozních 
podmínkách (vynikající mechanická
odolnost – mnoho desítek pádů bez 
poškození).

V provozech, kde je třeba s terminá-
lem pracovat po delší dobu, jistě ob-
sluha ocení i jeho velice nízkou, u zaří-
zení obdobných parametrů nezvyklou,
hmotnost 230 g.

(JoPe)
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Ucelená řada on-
line snímačů GT 10
od japonské společ-
nosti DENSO pří-
jemně (a podle oče-
kávání) překvapila
s v o u
kom-

paktností. Zahrnuje
celkem osm jednotli-
vých typů snímačů
skvělých čtecích vlast-
ností a při zachování malé
hmotnosti i robustní konstrukce,
což je zvlášť užitečné při nasazení
do průmyslového prostředí. GT 10
zároveň upoutávají vynikající ergo-
nomií a příjemným designem. 

Kromě naznačeného brilantního
a rychlého čtení lineárních i 2D kódů
lze do výčtu specifických vlastností
snímačů GT 10 zahrnout zejména
programovatelné tlačítko (programo-
vat ho lze buď pomocí speciálního
aplikačního SW pro PC nebo s vy-
užitím programovacích čárových
kódů). Toto tlačítko lze využít 

například pro vkládání specifického
příkazu mezi snímané kódy a nebo
pro odesílání specifické sekvence
znaků. Druhou zvláštností je zabudo-
vaný vibrátor. Jím – jako u jediného
on-line snímače z naší nabídky – lze

registrovat potvrzení
sejmutí kódu

i v hlučných
prostředích. 

Dalš í
předností

těchto sní-
mačů je to, že jsou
schopny čtení za 
plného slunečního
světla (100 000 lux).
2D kamera je pak
vybavena lasero-
vým zaměřovacím
křížem pro snad-
nější určení čtecí
oblasti. Typy ozna-
čené „L“ pak mají

deklarovanou i fak-
tickou čtecí vzdálenost

až 700 mm, což je para-

metr, který jej řadí naroveň
s většinou špičkových lase-
rových snímačů a u mno-
hých typů je i předčí. Roz-
hraní snímačů bylo dopl-
něno o další možnosti.
Kromě standardního připo-
jení přes klávesnici, RS323
a USB lze dnes použít
i Bluetooth komunikaci,
která nabízí široké mož-
nosti využití v mnoha 
oblastech obchodu i prů-
myslu. 

V následují tabulce nabí-
zíme přehled této řady vy-

nikajících snímačů s výčtem jejich
specifických vlastností. Věříme, že si
z naší nabídky vyberete, neboť poměr
„výkon-cena“ je zde opravdu mimo-
řádně příznivý.

Všechny modely mají ve standardu
aktivaci tlačítkem, programovatelné
tlačítko a vibrátor. 

(Rum)

Typ BHT 302B BHT 303B BHT 303BW BHT 304Q
Snímač 1D 1D 1D 2D
Uživatelská paměť 2,2 MB 5.8 MB 5,8 MB 12,5 MB
Provedení dávkové dávkové RF dávkové

Porovnávací tabulka dodávaných typů řady BHT 3xx

identtrack

Další krok k univerzálnosti

„Království DENSO expanduje“

model 1D 2D Čtecí vzdálenost RS232 emulace klávesnice USB Bluethoot
GT 10B-SM x 0–350 mm x x
GT 10B-LM x 0–700 mm x x
GT 10B-SU x 0–350 mm x
GT 10B-LU x 0–700 mm x
GT 10B-SB x 0–350 mm X
GT 10B-LB x 0–700 mm X
GT 10Q-SR x x 0–350 mm x
GT 10Q-SU x x 0–350 mm x

Přehled snímačů GT 10



Vážení čtenáři,
srdečně Vás zveme na tradiční veletrh 

informačních a komunikačních technologií

INVEX 2004
který se koná ve dnech 

11.–15. 10. 2004 v Brně.
Naše expozice bude umístěna

v pavilonu E ve stánku číslo 07.
Máme pro Vás připravenou řadu

zajímavých novinek. 
Těšíme se na Vás!

Kolektiv pracovníků ICS
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Podobně jako v loňském roce se
ICS i letos podílela na technickém 
zajištění Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech. Tento-
krát společně s firmou DENSO po-
skytla organizátorům festivalu on-line
snímače čárového kódu DENSO 
HC-36. Snímače umožnily spolehlivě
kontrolovat přístup na festivalové

akce 123 000 ná-
vštěvníků vyba-
vených identifi-
kačními kartami
s čárovým kódem,
a zajistily tak
hladký průběh
všech festivalo-
vých projekcí.

2. až 4. září se zástupci ICS zú-
častnili konference DENSO-partnerů
v Nice. Pod heslem „Mobilita bez

omezení“ zde vznikla vynikající pří-
ležitost k výměně zkušeností expertů
z oblasti průmyslu, vědy a obchodu
na ústřední téma RFID, GPRS a Wire-
less LANs ve světě identifikačních
technologií.

V posledních letech představují 
nemalou část projektů ICS evidence

majetku s čárovým kódem. Na rozdíl
od jara zasvěceného hlavně teorii dané
problematiky a přípravám na praxi
(proběhla totiž – povětšinou v sídle
firmy ICS – série
odborných seminářů
na dané téma) zna-
mená podzim pro
všechny, kdo čárový
kód do majetku zavedli, ochutnání
plodů dlouhodobého úsilí. Pro ICS to
představuje mnoho práce s implemen-
továním systému ve společnostech,
které se odhodlaly k nasazení dané

technologie na poslední
chvíli. V dodávaných
systémech přitom neu-
stále narůstá podíl da-
tabázového systému 
P r o B a z e M a j e t e k
(v různých konfigura-
cích) určeného ke sle-
dování majetku na PC.
Mimochodem na vý-
znamu neustále nabývá
i modul ProBazeRe-
vize, který umožňuje

sledování revizí a prohlídek elektros-
potřebičů (event. jiných přístrojů) na
počítači PC. 

ICS poskytuje v mnohých přípa-
dech i metodickou
nebo dokonce fy-
zickou pomoc při
vlastních inventu-
rách.

Některé současné
projekty jsou zúroče-
ním jarních seminářů.
Dodejme na tomto
místě, že cyklus semi-
nářů bude díky pokra-
čujícímu zájmu pravdě-
podobně pokračovat
i v blízké budoucnosti.
Nepůjde však jen o
semináře týkající se
evidencí majetku (je-
jich typický čas spadá
spíš do jarních měsíců),
ale pokračovat budou
zajisté i semináře za-
měřené na další oblasti
nasazení identifikač-

ních systémů, např. na skladové 
hospodářství. Informace o seminá-
řích bude možné získat na kontakt-
ních číslech naší společnosti či na 
internetu.

(Cep)

Dění v ICS
Událo se

Při obou skladových operacích dává
terminál v podstatě stejné možnosti, ale
z hlediska logistiky je skladník využívá
odlišným způsobem. V každém případě
lze snímat buď čárové kódy EAN128,
nebo kódy EAN13 a kódy bubnů, na 
nichž jsou kabely navinuty. Detailní po-
stup není pro tento článek podstatný.

Sklad je adresný a terminál ukazuje
skladníkovi, kde které zboží najde. Při
provádění přípravy zboží tudíž může
nejen postupně uspokojovat jednu za-
kázku za druhou, ale i řešit požadavky
napříč všemi zakázkami (čili postu-
povat podle adres). 

Zakázku, která už je pro danou ope-
raci odbavená nebo kterou už lépe od-

bavit nelze, skladník uzavře. Uzavřít
ne zcela uspokojenou dávku může být
nutné např. proto, že určitý výrobek
nebyl fyzicky k dispozici. Skladník
sám přitom nemá právo prostřed-
nictvím terminálu upravovat složení
zakázky.

Obsluha může kdykoliv vložit ter-
minál do komunikačního modulu
a spustit přenos (je řízen ze strany ter-
minálu, na straně PC se komunikace
zahajuje automaticky). Přenesou se jen
uzavřené zakázky a poté z terminálu
zmizí. Zůstanou v něm jen neuzavřené
zakázky. Automaticky se opět nahrají
nové požadavky (existují-li) – kruh je
uzavřen, znovu jsme se dostali k tomu,
co už bylo řečeno dříve.

Na straně hostitelského počítače auto-
maticky obstarává požadavky terminálu
i vlastní datovou komunikaci softwarový
démon ProBazePortAutomatic,
který navíc zajišťuje důslednou
archivaci všech provedených
přenosů. Stačí proto, aby systém
SAP posílal své požadavky pro
terminály do patřičné fronty po-
žadavků (export i tuzemsko mají
svou vlastní frontu) a pak aby
v jedné společné frontě nacházel
vyřízené nebo i nedořešené za-
kázky od terminálů. Jestliže ně-
která zakázka nemohla být úplně
uspokojena, po předání zpět do
SAP ji musí modifikovat kompe-
tentní osoba. Upravená zakázka
se pak znovu zařadí do fronty
požadavků pro terminál.

Na terminálu existují další
funkce, jako je zobrazení statis-

tických údajů o počtu uspokojených po-
ložek v zakázkách, listování podle před-
volených kriterií apod. Důležité je to, 

že terminál obsluze poskytuje komfort
„práce bez přemýšlení“, který přede-
vším přináší efekt bezchybovosti. Od-

padají i prostoje, které byly ne-
vyhnutelné při vyskladňování
podle papírového seznamu.
Veškeré manipulace jsou navíc
přesně archivovány, takže je za-
ručena i zpětná dohledatelnost
určitého zboží či osoby, která
pro danou zakázku výdej pro-
váděla.

Popsaný příklad může po-
sloužit i jako důkaz vysoké 
fyzické odolnosti terminálů
DENSO, neboť velká část
skladů leží pod širým nebem
a práce probíhá za každého 
počasí.

(Cep)

Čárový kód na buben
Pokračování ze strany 1


