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Tiskárna Zebra S4M 
Věrni tradicím Vám na tomto místě 
pravidelně přinášíme nové produkty 
od společnosti Zebra Corporation. 
Ani toto číslo nebude výjimkou – 
tentokrát zmíníme novou tiskárnu 
střední řady S4M.  
 čtěte na straně 2

Automatizace sledování toku 
(tracking), dosledovatelnosti 

(traceability) a odvádění 
výroby

Společným jmenovatelem je po-
třeba přesně a přitom pro obsluhu 
jednoduše a pohodlně zadávat a pře-
nášet do databáze informačního sys-
tému potřebné údaje. Nejjednoduš-
ším a nejlevnějším řešením je imple-
mentovat technologii čárových kódů. 
 čtěte na straně 2

Casio DT-X11, mrazuvzdorný 
terminál se snímačem 

čárového kódu
Terminály řady DT-X11 s velkým 
barevným dotykovým displejem 
jsou vyspělejšími následovníky 
terminálů DT-X5, jsou určeny do 

velmi náročného prostředí.  
 čtěte na straně 2

BHT 400 – mobilní terminál 
s integrovaným snímačem 

čárových kódů
Japonská společnost Toyta Denso 
Wave – přední světový výrobce mobil-
ních zařízení pro sběr a zpracování 
dat prostřednictvím čárových kódů – 
uvádí na trh kompletní kolekci 
modelů řady BHT 400.

čtěte na straně 3

Nový lineární imager – 
snímač čárového kódu  

IT 3800g
Společnost Hand Held Products 
(celosvětově vedoucí společnost 
v oblasti obrazových technologií) 
přichází na trh s novým lineárním 
imagerem IT3800g, jenž představuje 
vylepšenou verzi nejprodávanějšího 
legendárního typu IT3800. IT 3800g 
s sebou přináší nový design, lepší 

výkonnost a odolnost.  
čtěte na straně 3

MAJETEK BASIC – evidence 
majetku s čárovým kódem

I pro malé firmy může být inventura 
rychlá, přesná a levná.

čtěte na straně 3

Pozvánka na INVEX 2006
čtěte na straně 4

Dění v ICS
Sedě na novém pracovišti, ob-

klopen zbytkem dosud nevybalených 
krabic s dokumenty a technikou, 
mám intenzivní pocit, že v poslední 
době se toho událo tolik, že to ani 
nelze popsat. 

čtěte na straně 4

Vážení přátelé, dostalo se Vám do 
rukou do určité míry specifické vydání 
našich ČÁROVIN. Pravidelní čtenáři 
si možná povšimli, že na rozdíl od 
předchozích 8 let letos nevyšlo jarní 
číslo, a tudíž zůstaneme u pouhého 
jednoho vydání v roce. To je opravdu 
výjimka, ke které jsme měli velice 
vážný důvod. Naše společnost se totiž 
přemístila do nového sídla. 

V letošním roce, tedy přesně 27. lis-
topadu, tomu bude přesně 15 let, co byla 
společnost ICS Identifikační systémy 
založena. Od počátku do dneška prošla 
ICS výrazným vývojem – změnilo se 

mnohé jak po stránce personálního obsa-
zení, tak po stránce produkce. Hlavním 
motem činností jsou samozřejmě stále 
čárové kódy, ale postupem času se od 
převažujících dodávek „železa“ začalo 
těžiště naší činnosti přenášet více 
k softwarové práci a posléze k řešení 
ucelených logistických problematik. Dů-
kazem toho jsou velice zajímavé apli-
kace většinou šité na míru pro konkrétní 
potřeby našich zákazníků či naše stan-
dardní aplikace precizované do té míry, 
že pouhou konfigurací jsou schopny 
splnit i velké nároky našich zákazníků 
v relativně krátkém čase. Příkladem ta-
kovéhoto produktu je třeba systém pro 
sledování a evidenci majetku ProBaze 
MAJETEK, který již řadu let provo-
zuje mnoho významných organizací 
a firem. Pozadu však nezůstávají ani 
další aplikace pro skladové, výrobní či 
logistické operace. Všechny 
tyto systémy jsme vyvinuli 
a nabízíme je pod jednotným 
označením ProBaze s uve-
dením konkrétní problema-
tiky, na kterou jsou zaměřeny 
(např. ProBaze SKLAD, 
ProBaze VÝROBA…).

Vedle těchto systémů 
určených přímo pro naše 
zákazníky již řadu let ve spo-
lupráci s partnerskou ICS ve 
Švýcarsku vyvíjíme a hlavně 
využíváme SW ProGen 
sloužící ke generování ap-
likací pro většinu námi 
dodávaných terminálů. Tento 
systém nám dává relativní 
hardwarovou nezávislost při 
tvorbě zákaznických aplikací. 

Vícekrát se již stalo, že původně dodaný 
terminál přestal našemu zákazníkovi vy-
hovovat a bylo zapotřebí jej nahradit ter-
minálem od jiného výrobce s odlišným 
operačním systémem. Díky ProGenu se 
tato změna omezila na „pouhou kon-
figuraci“ SW pro jinou velikost displeje 
a jiný počet tlačítek na klávesnici. 

Aktivity v oblasti SW ovšem nezna-
menají pokles prodeje vlastních zařízení. 
Často se však jedná o dodávky celých 
systémů zahrnujících SW, HW, spotřební 
materiál a další služby.

V poslední době se také věnujeme 
další oblasti identifikace, a tou je techno-

logie RFID. Je to technologie, 
které bezesporu patří budou-
cnost, nicméně v současnosti 
v praktické identifikaci stále 
ještě jasně převažují klasické 
čárové kódy.  

Zat ímco v oblas tech 
našich řešení dochází ke 
značným změnám, v perso-
nálním obsazení stejně jako 
ve vlastnických poměrech 
došlo k výrazné stabilizaci. 
Společnost v dnešní době 

vlastní tři akcionáři, přičemž vlastníkem 
největšího podílu akcií je pan Ing. Jiří 
Černý. Byl to právě on, kdo se stal 
před patnácti lety hlavním iniciátorem 
založení ICS Identifikační systémy. 

Začátkem tohoto roku bylo roz-
hodnuto, že v roce patnáctého výročí 
založení učiníme další krok ke stan-
dardizaci vnitřních i vnějších procesů 
v naší společnosti. Tímto krokem byla 
certifikace jakosti. Certifikační pro-
cedurou jsme zdárně prošli a koncem 
května jsme od společnosti TRITON 
získali certifikát jakosti ISO 9001. To 
nás pochopitelně potěšilo, tím spíš, že 
závěrečný audit probíhal v době, kdy 
jsme se všichni připravovali na další 
významný milník v historii ICS, a sice 
na změnu sídla společnosti. 

Vzhledem k rozvoji naší společnosti 
jsme postupně začali pociťovat ne-

dostatek prostoru pro naše působení. 
To nás dovedlo ke snaze získat nějakou 
– nejlépe vlastní – nemovitost, která 
by co nejvíce vyhovovala našim potře-
bám a umožňovala i další růst firmy. 
Samozřejmě se nám to nepodařilo 
okamžitě, neboť sehnat vyhovující 
dům na vhodném a dostupném místě 
za rozumnou cenu v Praze je úkol ve-
lice náročný. Více než roční snažení 
však bylo korunováno úspěchem 
a v červnu tohoto roku jsme zakoupili 
v ulici V Holešovičkách solidní objekt 
i s pozemkem. Tento krok nastartoval 
řadu změn. Bylo nutné zajistit provedení 
nutných úprav koupené nemovitosti tak, 
abychom od začátku září mohli plně 
fungovat v nových prostorách. S tím 
byly spojené i nezbytné právní kroky. 
Tak jsme všichni společně prožili velice 
horké léto, a to nejenom díky letošním 
extrémním teplotám. Dnes mohu říci, 
že jsme to za vydatného přispění velké 

části zaměstnanců zvládli, a doufám, že 
se Vás, našich partnerů a klientů, změny 
příliš nedotkly. Pokud ano, vynasnažíme 
se to odčinit, abyste nám zůstali věrni 
i na naší nové adrese. 

Ještě jedna malá perlička na závěr. 
Rok 2006 je rokem nejenom 15. výročí 
založení naší společnosti, ale i rokem 
20. výročí založení ICS ve Švýcarsku 
a do třetice všeho dobrého i 70. výročím 
od postavení našeho nového sídla (za 
to si však zásluhu vzhledem k našemu 
věku připisovat ani nemůžeme…). Máme 
tedy všechna výročí pěkně zakulacena 
a věřím, že nám to přinese štěstí.

Ing. Josef Petráž

15 let společnosti, 
ISO a nové sídlo 



Terminály řady 
DT-X11 s velkým 
barevným dotykovým 
d i s p l e j e m  j s o u 
vyspělejšími násle-
dovníky terminálů 
DT-X5, jsou určeny 

do velmi náročného prostředí. 
Jednotlivé podvarianty zařízení 
DT-X11 jsou schopny číst lineární 
čárové kódy, 2D kódy i OCR písmo či 
třeba podpisové vzory.

DTX-11 pracuje na platformě 
Microsoft® Windows® CE .NET 5.0, 
kromě standardního přenosu dat přes 
komunikační modul dovoluje bezdrá-
tovou komunikaci přes Bluetooth™, 
IEEE802.11b RF and WAN card 
(GSM, GPRS, CDMA, atd.).

Terminál bezprostředně navazuje 
na terminál DTX-10, od kterého se 
liší v podstatě jen firmwarem (DTX10 
používá OS Microsoft® Windows® CE 
.NET 4.1) a kapacitou paměti – u DTX-10
 to bylo 32 MB RAMky a 64 MB pro 
F-ROM, u DTX-11 je to 64 MB pro 
RAM paměť a 192 MB F-ROM paměti.

DTX-11 je vybaven buď lase rovým 
snímačem čárového kódu, který umož-

ňuje čtení lineárních kódů (1D), anebo 
„C-MOS imagerem“ umožňujícím sní-
mat 1D kódy a 2D kódy, ale i OCR 
písmo či podpisový vzor.

Speciálně vyvinutý dotykový LCD 
displej terminálu je barevný a je 
vhodný jak pro vnitřní, tak pro ven-
kovní prostředí. Je opatřen vrstvou, 
která odráží vnější světlo takovým 
způsobem, že je mnohem lépe čitelný 
než konvenční LCD displeje.

Řada DT-X11 nabízí několik stan-
dardních možností pro bezdrátovou ko-
munikaci. Bloototh patří do základní 
výbavy všech modelů. Modely se 
slotem PC card pro WAN karty (DT-
X11M10E, M30E, M30U) umožňují 
použití CDMA nebo GSM nebo 
GPRS komunikačních karet. 

Jako volitelný doplněk je k dispozici 
kryt pro zakrytí instalované karty.

Modely  se  zabudovaným RF 
mo dulem pro bezdrátové připojení 
(DT-X11M10RC, M30RC) odpovídají 
IEEE802.11b standardu s TCP/IP pro-
tokolem. K dispozici je i varianta, jež 
dovoluje použít CF karty.

Ke standardním vývojovým nástro-
jům zařízení patří eMbedded Visual 
C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003, 
avšak naše společnost využívá taky vlastní 
vývojový prostředek ProGen, který
byl zmíněn v úvodníku a který umožňuje 
částeč nou kompatibilitu aplikací ne jen 
v rámci window-

sovských strojů, ale i v návaznosti na 
některé newindowsovské terminály.

Zařízení je navrženo pro použití 
v náročných průmyslových podmínkách, 
je odolné proti prachu a stříkající vodě, 
splňuje normu IEC529, IP64. Práce 
venku v dešti tudíž není problémem. 
Navíc je mrazuvzdorné (až -20 °C). 
Ty pické je např. využití v oblasti trans-
portu.

Terminál DT-X11 je zajímavý mimo 
jiné proto, že umožňuje současné 
snímání čárového kódu a RFID tagů, což 
je kombinace v praxi často požadovaná. 
A to např. proto, že v současné době, 
kdy se standardní způsoby masového 
nasazení technologie RFID teprve rodí, 
se RFID s čárovým kódem často kom-
binuje a čárový kód může sloužit jako 
redundandní identifikace pro případ, že 
by RFID selhala.

(Cep)
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Typ DT X11 M10E DT X11 M10RC DT X11 M30E DT X11 M30RC

Snímač Lineární Lineární 2D kamera 2D kamera

Provedení dávkové RF dávkové RF

Společným jmenovatelem je potřeba 
přesně a přitom pro obsluhu jednoduše 
a pohodlně zadávat a přenášet do 
databáze informačního systému potřebné 
údaje. Nejjednodušším a nejlevnějším 
řešením je implementovat technologii 
čárových kódů.

Zjednodušeně řečeno: všechna po-
třebná místa se vybaví vhodným 
zařízením pro snímání čárových kódů. 
Tato zařízení se připojí do nadřízeného 
informačního systému. Dále je třeba za-
jistit, aby všechny údaje, které je třeba 
sledovat, byly k dispozici i v podobě 
čárového kódu. Jedna se např. o čísla 
operací (formuláře zakázka, příkaz 
k výrobě, průvodka…), označení druhu 

a šarží materiálu a surovin (etikety, ka-
talogy), označení pracovišť, strojů (eti-
kety, katalogy, schémata), osobní iden-
tifikace obsluhy (osobní karta), čísla 
dokladů, výdejky, žádanky, převodky…
Vlastní evidence pak probíhá tak, že 
pracovník na koncovém pracovišti 
postupně zadá svoji identifikaci a další 
údaje sejmutím příslušných čárových 
kódů. K údajům se automaticky přidá 
časové razítko (datum a čas) a případné 
další údaje (např. číslo pracoviště) 
a zadané údaje se uloží. Vlastní činnost 
je tedy pro obsluhu nenáročná a prak-
ticky znemožňuje zadávat nesprávné 
údaje. Eliminuje se tak vznik chyb 
a následná nutnost jejich oprav již při 

vzniku dat. Dle druhu činnosti je možné 
zařadit do zadávání údajů i logické kon-
troly (např. souslednost operací výroby, 
zařazení nedovolené šarže…) a elimi-
novat tak další potenciální chyby.

Automatizace dále zajistí, že data 
výrobních operací vznikají jako součást 
těchto operací a nikoli až následně po 

administrativním vložení údajů dle 
„papírových“ podkladů.
Koncová klientská stanice

Koncové pracoviště ADC (Advanced 
Data Collection), které zajišťuje vlastní 
zadávání údajů, bývá realizováno jako:
•  stacionární pracoviště – panelové /

technologické/průmyslové/stnadardní 

PC s ručním snímačem čárového 
kódu – LAN resp. WLAN připojení 

a/nebo
•  mobilní pracoviště – ruční mobilní 

Wi-Fi terminál s integrovaným 
snímačem čárového kódu – WLAN 
připojení.

Sběr dat je možné zajistit v off-line 
režimu, kdy se nasnímané údaje uklá-
dají v paměti koncové stanice a do 
nadřízeného IS přenášejí ve vhodný 
okamžik (po zvolené periodě, na konci 
směny…) nebo v on-line režimu, kdy 
jsou údaje přenášeny do IS ihned po 
zadání a kontrole. 

Obecně platí, že čím rychleji 
a přesněji se data zavedou do IS, 
tím aktuálnější je obraz příslušných 
procesů řízení a plánování výroby 
a tím vyšší je přínos zavedení auto-
matizace.

(VCh)

Věrni tradicím 
Vám na tomto místě 
pravidelně při nášíme 
nové produkty od 
spo lečnosti Zebra 
Cor poration. Ani 
toto číslo nebude 
výjimkou – tentokrát 

zmíníme novou tiskárnu střední řady 
S4M. Zařadila se mezi již osvědčené 
typy tiskáren čárového kódu, a to mezi 
Zebru S 600 a Zebru Z4M. Zatímco 
vlastnostmi se blíží k vyššímu mo-
delu (Z4M), cenou k nižšímu modelu 
(S 600). 
Začněme ale po pořádku. Ve srovnání 
s modelem S 600 je zde na první pohled 
patrný zásadní rozdíl v upevnění po-

hyblivých částí, které spočívají na 
kovové desce (tiskárna S 600 byla 
kompletně v pastovém provedení). Další 
příjemnou výhodou je možnost volby 
mezi 8 a 12-ti bodovou hlavou, lze 
doplnit LCD displej či výrazně rozšířit 
paměť, konkrétně o 64MB Flash, což 
bylo donedávna možné pouze u větších 
tiskáren – od modelu Z4M výš. To je do 
určité míry kompenzováno jistým ome-
zením, a sice tiskárnu S4M nelze vyba-
vit řezacím zařízením (cutterem) jako 
u obou srovnávaných modelů. To samé 
platí o zpětném 
navíječi (rewin -
du) či aktivním 
p o o d l e p ova č i 
(peel).

Za další nevýhodu, která se však týká 
všech nově vyráběných typů tiskáren 
Zebra, lze považovat skutečnost, že nové 
tiskárny nejsou vybaveny Z Basicem, 
který byl v některých typech aplikací 
s úspěchem využíván. Výrobce Zeber ale 
pracuje na adekvátní náhradě této funk-
cionality a věříme, že na ni nebudeme 
čekat dlouho.
Vraťme se k samotné tiskárně Zeb ra S4M. 
Dodává se ve dvou základních prove-
deních s hustotou tisku 203 a 300 dpi. 
Obě verze lze vybavit zařízením pro 
poodlepování etiket či rozšířit Flash 
paměť o 64 MB. To se může na první 
pohled zdát krokem zpět, ale při bližším 
srovnání provedení a hlavně cenových 
hladin je to bezesporu dramatický skok 
k vyšší kvalitě za stejnou cenu (ve 
srovnání s S600) nebo, chcete-li, výrazné 
snížení ceny při zachování vysoké kva-

lity (kovový rám, LCD displej…) v po-
rovnání se zařízením Z4M.
Doufáme, že i tento model najde své 

místo na trhu a zařadí se tak do řady 
úspěšných modelů tiskáren Zebra.

(JoPe)

Tiskárna Zebra S4M

Automatizace sledování toku (tracking), 
dosledovatelnosti (traceability) a odvádění výroby 

liší v podstatě jen firmwarem (DTX10 
 Windows® CE 

.NET 4.1) a kapacitou paměti – u DTX-10
 to bylo 32 MB RAMky a 64 MB pro 
F-ROM, u DTX-11 je to 64 MB pro 
RAM paměť a 192 MB F-ROM paměti.

DTX-11 je vybaven buď lase rovým 
snímačem čárového kódu, který umož-

munikaci. Bloototh patří do základní 
výbavy všech modelů. Modely se 
slotem PC card pro WAN karty (DT-
X11M10E, M30E, M30U) umožňují 
použití CDMA nebo GSM nebo 
GPRS komunikačních karet. 

Ke standardním vývojovým nástro-
jům zařízení patří eMbedded Visual 
C++ 4.0, Visual Studio .NET 2003, 
avšak naše společnost využívá taky vlastní 
vývojový prostředek ProGen, který
byl zmíněn v úvodníku a který umožňuje 
částeč nou kompatibilitu aplikací ne jen 
v rámci window-

Casio DT-X11, mrazuvzdorný terminál se snímačem čárového kódu
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J a p o n s k á  s p o -
lečnost Toyta Denso 
Wave – přední svě-
tový výrobce mobil-
ních zařízení pro 
sběr a zpracování 
dat prostřednictvím 

čárových kódů –uvá dí na trh 
kompletní kolekci modelů řady 
BHT 400.

BHT 400 = ergonomický design, 
Microsoft Windows CE.NET 5.0, 
64 (128) MB RAM a 64 MB ROM, 
barevný QVGA dotykový displej, 
CPU Intel Xscale PX270 (520 MHz), 
Li-ion akumulátor, USB 1.1, IrDA 
SIR 1.2, RS232C, bezdrátová Wi-Fi 
(802.11 b/g), Bluetooth (1.2) a GPRS 
komunikace, uživatelský CF slot, 
robustnost, krytí IP54, optimální 
rozměry a minimální váha, otevřená 
architektura se standardním vývojo-
vým prostředím.

Snímání čárových kódů
Moderní výkonný CCD „Advanced 

Scanning“, snímání čárových kódů 
do šířky 500 mm, do vzdálenosti až 
600 mm, pomocný zaměřovací 
lase rový paprsek pro usnadnění 
čte ní z velké vzdálenosti nebo za 
náročnějších světelných podmínek 
(sluneční svit apod.), schopnost čtení 
poškozených a nekvalitních čárových 
kódů. Nepřítomnost pohyblivých 
dílů zásadně zvyšuje mechanickou 
odolnost.

Design, displej, klávesnice
Ergonomický design s gumovými 

ochrannými prvky, volitelně s ruko-
jetí. Velký barevný LCD QVGA TFT 
dotykový displej s vynikající čitelností, 
podsvícení, 240 x 320 bodů, 65 000 
barev. Dvě provedení klávesnice: plná 
alfanumerická nebo numerická. Op ti-
mální rozměry a minimální váha (345 g, 
v RF bezdrátovém provedení 360 g).

Windows CE.NET 5.0
Nejnovější verze OS, otevřená archi-

tektura pro vývoj aplikací pomocí stan-
dardních nástrojů.

Interface
Optická komunikace (IrDA 1.2), 

USB kabel, RS232C kabel, uživatelsky 
přístupný CF slot.

Bezdrátová radiofrekvenční komu-
nikace WiFi (802.11b8g), Bluetooth 
(1.2) a GPRS

Bezdrátová komunikace pro střed-
nictvím standardních CF karet umožňuje 
on-line aplikační řešení. WEP, LEAP/
EAP-TLS/PEAP, WPA bezpečnost.

Vysoká odolnost 
Špičková mechanická odolnost (sní-

mací modul bez pohyblivých částí), 
integrovaná pryžová ochrana všech 
důležitých dílů, 30 pádů z 1,2 m na 
podlahu, krytí IP54 (odolnost vůči pra-
chu a stříkající vodě), zaručené provozní 
podmínky –10 °C až +50 °C.

Optimalizace spotřeby energie
Li-ion akumulátor, optimalizace 

zaručuje až 8 hodin práce na jedno 
nabití i při využívání bezdrátové radio-
frekvenční komunikace.

Další vlastnosti
Programovatelný bzučák 

a červená a modrá LED 
pro potvrzování stavu SW, 
zabudovaný vibrátor pro 
potvrzování v hlučném 
prostředí, záložní inte-
grovaný akumulátor…

Verze s rukojetí
Provedení snižuje 

zatížení obsluhy, je určeno 
zvláště pro nasazení v lo-
gistice a průmyslu.

Příslušenství 
Komunikační modul 

s dobíječkou (provedení 
s RS232 nebo USB roz-
hraním), dobíječky AKU, 
dotykové pero, držáky na 
opasek, ochranná pouzdra. 

         
(VCh)

Společnost Hand 
Held Products (celo-
s vě t ově  ve d o u c í 
spo lečnost v oblasti 
obrazových tech-
nologií) přichází na
trh s novým line-
ár ním imagerem

IT 3800g, jenž předsta vuje vylep-
šenou verzi nejpro dávanějšího legen-
dárního typu IT 3800. IT 3800g 
s sebou přináší nový design, lepší 
výkonnost a odolnost. 

Souhrnné vlastnosti
„Géčko“ patří do rodiny lineárních 

snímačů a bylo vyvinuto tak, aby po-
skytlo nejlepší výkon a sloužilo mnoho 
let bezporuchově v nejrůznějších apli-
kacích – v maloobchodě, ve výrobě, 
při skladování a distribuci a ve všech 
dalších mezičláncích.

IT 3800g se vyrábí ve dvojím barev-
ném provedení (slonová kost – bílá nebo 
černá), je určen pro všeobecné použití ve 
všech aplikacích využívajících lineární 
čárové kódy (1D), poskytuje vyváženou 
kombinaci odolnosti, ergonomie, sní-
macího výkonu a možností připojení.

IT 3800g je vybavený obrazovou tech-
nologií Adaptus™ (Adaptus™ Imaging 
Technology 5.0). Je schopen rychle 
číst poškozené nebo slabě vytištěné 

čárové kódy. Dokáže přečíst jak husté 
čárové kódy (až 3 mil ze vzdálenosti 
10 cm), tak kódy s nízkou hustotou 
(např. 20 mil ze vzdálenosti 3 až 
66 cm) ve všech aplikacích, kde je 
snímání čárového kódu nutné.

Nadstandardní 
charakteristiky
Výkon a mnoho úče lo-
vost snímače IT 3800g 
pracujícího s technologií 
Adaptus™ Imaging 5.0:
•  Vynikající tolerance při 

bočním pohybu ruky 
(4x rychlejší) zajišťuje snadné 
použití.

•  270 scanů za sekundu 
umožňuje čtení čárového 
kódu rychleji než doposud.

•  Zlepšená hloubka ostrosti po
celé ploše lineárního čárového 
kódu.

•  Snímací vzdálenost od 2 cm do 46 
cm při čtení neporušených (100%) 
UPC/EAN kódů.

•  Zlepšená schopnost číst poškozené 

a slabě vytištěné 
čárové kódy.

Snímač pro obecné 
použití:

Snímač je využitelný 
pro nejširší škálu záka-
znických aplikací.

Moderní a ergono-
mický design:

Úhledný, moderní prů-
myslový design vyústil 
v malé lehké zařízení zvy-
šující komfort a produktivitu 

práce uživatele.

Odolnost: 
Konstruováno bez použití pohy-

blivých částí – dílů, které se opotřebí. 
Kryt plně odolný proti nárazu a pětiletá 
záruka činí snímač 3800g jedním 
z nejodolnějších zařízení na trhu.

Standardní charakteristiky
Připojení: 

Na základní desce jsou inte-
grována všeobecně používaná 

roz hraní. SW Visual Express pro 
snadnou integraci umožní uni-
fikovaný POS (pokladní terminály) 
standard, Windows Embedded pro 
Point of Service, ostatní připojení 
používané v maloobchodě.
Kabeláž: 

Používá se stejné kabelové 
řešení jak pro lineární a 2D, 
tak i pro bezdrátové snímače 
(k radiové základně) – v zájmu 
sjednocení, usnadnění objed-
návek a úspory náhradních 
dílů.

Podpora při zavádění nových 
typů čárových kódů: 

odpovídající GTIN, schopnost RSS.

Zaměřovací paprsek / linka: 
Tenká, ostrá světelná linka pro snad-

nější zaměření čárového kódu využitelná 
při zpracování dokumentů a menu s hustě 
umístěnými čárovými kódy.

Ucelená řada příslušenství: 
Včetně prezentačního snímání, 

umožnění různých způsobů napájení 
a montáže.

In tu i t ivn í  zpě tná  vazba  pro 
uživatele:

Plně programovatelné volby nasta-
vení (LED a zvukový signál) potvr-
zení „správného čtení“ specifické pro 
všechny aplikace.

IT 3800g je díky své univerzálnosti 
ideální volbou pro téměř jakékoliv 
aplikace.

Stručná rekapitulace předností:
Úhledný hladký design, ve své třídě 

nejvyšší odolnost, malé rozměry, velmi 
agresivní čtecí výkon a široké možnosti 
připojení k hostujícím zařízením.

Výše uvedené vlastnosti a charak-
teristiky jsou plodem více než 
dvaatřicetileté praxe a aplikovaných 
zkušeností společnosti Hand Held 
Products v oblasti automatické identi-
fikace. Pro koncové uživatele je tudíž 
nasazení snímačů zárukou rychlé 
návratnosti investovaných prostředků 
a jejich dlouhodobého a bezporucho-
vého využití. 

  (PŠ)

Nový lineární imager – snímač čárového kódu IT 3800g

Z předchozích vy-
dání našich novin 
jistě znáte problema-
tiku evidence ma-
j e t  ku  s  využ i t ím 
čá rových kódů. Po-
drobným popisům, 

jak SW řešení pro terminály (pořizo -
vací inventura, standardní inven-
tura), tak SW pro zpracování dat na 
PC (ProBaze  MAJETEK, popř. 
ProBaze KOM), jsme se v minulých 
číslech již věnovali. Řešení inventury 
majetku čárovými kódy je natolik 

výhodné, že i mnohé menší organizace 
přecházejí od klasic kých metod k této 
přesnější a rychlejší evidenci. Proto 
jsme vyvinuli úspornější verzi SW pro 
terminál s integrovaným snímačem 
čárového kódu. Tento SW jsme nazvali 
MAJETEK BASIC a má charakter 
„balíkového SW“.

Software je navržen pro provozování 
na terminálu společnosti Opticon – 
PHL 2700, který postupem času dosáhl 
mimořádně nízké ceny. Ve spojení s dále 
popsaným jednoduchým standardním 
SW pro inventury představuje velmi 

levné a přitom efektivní řešení dostupné 
mnoha firmám.

SW zahrnuje dva softwarové moduly 
pro vlastní provádění inventury. 

Modul PRVOTNÍ INVENTURA 
slouží k identifikaci uložení předmětů 
v jednotlivých lokalitách a pro případné 
zadání poznámky k jednotlivým před-
mětům bez zobrazení jejich názvů. 
Obsluha sejme čárový kód lokality 
(místnosti nebo patra apod.). Potom 
nasnímá čárové kódy předmětů v dané 
lokalitě. Každou položku může buď 
sejmout v podobě čárového kódu, nebo 
zadat ručně. Opakované sejmutí stej-
ného kódu nevadí.

MAJETEK BASIC – evidence majetku s čárovým kódem 
I pro malé firmy může být inventura rychlá, přesná a levná

Pokračování na straně 4

levné a přitom efektivní řešení dostupné 

 – evidence majetku s čárovým kódem 

slouží k identifikaci uložení předmětů 
v jednotlivých lokalitách a pro případné 

na terminálu společnosti Opticon – 
levné a přitom efektivní řešení dostupné 

 – evidence majetku s čárovým kódem 

levné a přitom efektivní řešení dostupné 

 – evidence majetku s čárovým kódem 

snímání čárového kódu nutné.

Nadstandardní 
charakteristiky
Výkon a mnoho úče lo-
vost snímače IT 3800g 
pracujícího s technologií 
Adaptus™ Imaging 5.0:
  Vynikající tolerance při 

bočním pohybu ruky 
(4x rychlejší) zajišťuje snadné 
použití.

  270 scanů za sekundu 
umožňuje čtení čárového 
kódu rychleji než doposud.

  Zlepšená hloubka ostrosti po

mický design:
Úhledný, moderní prů-

myslový design vyústil 
v malé lehké zařízení zvy-
šující komfort a produktivitu 

práce uživatele.

a slabě vytištěné 
čárové kódy.

Snímač pro obecné 
použití:

Snímač je využitelný 
pro nejširší škálu záka-
znických aplikací.

Moderní a ergono-
mický design:

Standardní charakteristiky
Připojení: 

Na základní desce jsou inte-
grována všeobecně používaná 

roz hraní. SW Visual Express pro 
snadnou integraci umožní uni-
fikovaný POS (pokladní terminály) 
standard, Windows Embedded pro 
Point of Service, ostatní připojení 
používané v maloobchodě.
Kabeláž: 

řešení jak pro lineární a 2D, 

Podpora při zavádění nových 
typů čárových kódů: 

Nový lineární imager – snímač čárového kódu IT 3800g

a slabě vytištěné 
čárové kódy.

Snímač pro obecné 
použití:

Snímač je využitelný 
pro nejširší škálu záka-
znických aplikací.

Moderní a ergono-
mický design:

BHT 400 – mobilní terminál s integrovaným snímačem čárových kódů 
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Sedě na novém pracovišti, obklopen 
zbytkem dosud nevybalených krabic 
s dokumenty a technikou, mám inten-
zivní pocit, že v poslední době se toho 
událo tolik, že to ani nelze popsat. 
Přemístění sídla firmy muselo probě-
hnout tak, aby nebyl navenek znatelně 
poznamenán chod firmy a nebyly os-
labeny ostatní aktivity, což znamenalo 
značné nasazení všech zúčastněných. 

Ačkoli jsme se přesouvali jen asi 
o kilometr, museli jsme se vypořádat 
s patnáctiletou historií, a ta se uměla 
v našem podání setsakramentsky zhmot-
nit. Roztřídit nahromaděné materiály 
mezi archiv a tzv. „kulatý šanon“ neboli 
velkoobjemový směsný kontejner jsme 

tentokrát museli mnohem důsledněji, 
než jak nám v posledních letech velela 
průběžná a přirozená pořádkumilov-

nost (všechno se jednou může hodit …).
Ostatně tématem stěhování se zabýval 

úvodník ČÁROVIN. 

Hektický přesun byl zpestřen firem-
ními oslavami patnáctiletého a dvaceti-
letého výročí založení ICS v Praze a ve 
Švýcarsku. Pracovníci obou společností 
a pár přátel ICS obsadili parník a pod-
nikli plavbu po Vltavě.

Protože se ocitáme v rubrice „Událo 
se“, neměli bychom opomenout drobné 
personální aktuality:

Do firmy přibyl další nový pracovník –
p. Milan Poláček, který se věnuje pre-
zentování, instalování a zaškolování 
softwarových produktů a podobným 
aktivitám, takže mnozí z vás budete mít 
příležitost se s ním někdy setkat. 

Zpět do plného pracovního nasazení 
se vrátila po mateřské dovolené naše 
spolehlivá kolegyně Jana Mikulková.

Nakonec zde chceme, v návaznosti 
na různé technické prezentace 

a od borné semináře uskutečněné 
v nedávné minulosti, avizovat jednu 
poněkud výraznější plánovanou 
akci, a sice prezentaci zaměřenou na 
následující témata: „Využití RFID při 
evidencích majetku“, „Představení 
tagů vyráběných v naší republice“ 
(společností Peroutka) a „Sledování 
šarží ve výrobě“. Prezentace by měla 
proběhnout počátkem příštího roku, 
vystoupí na ní též zástupci společnosti 
Peroutka. Bližší informace o akci 
zveřejníme v průběhu listopadu.

  (Cep)

Dění v ICS

Událo se

BRNO

Druhým modulem je  BASIC 
INVENTURA – slouží k provádění in-
ventury se zobrazením názvu předmětu. 
Ten předpokládá nahrání setříděné 
databáze obsahující evidenční čísla 
předmětů, jejich názvy a předpokládané 
umístění do terminálu. Obsluha bude 
mít k dispozici informaci o očekávaném 
uložení předmětu a terminál ji upozorní, 
že se sejmutý předmět našel v jiné 
lokalitě, než která byla očekávána. 

V této lokalitě bude nález předmětu 
potvrzen (rozpor musí obsluha řešit 
později). Obsluha opět snímá čárové 
kódy lokalit a předmětů z těchto lokalit. 
U každého předmětu se kromě inven-
tárního čísla a lokality zobrazuje jeho 
název (ve zkrácené podobě). Opakované 
sejmutí opět není na závadu. Pro vybra-
nou lokalitu může inventurník listovat 
předměty dosud nenasnímanými v dané 
lokalitě. Případné zadání poznámky je 
možné.

Určitým omezením oproti jiným na -
šim verzím evidencí majetku pro ter-
minály je to, že nelze přidávat nezná mé 
položky, listovat v nasnímaných po lož-
kách, zadávat strukturované doplňkové 
informace (např. výrobní 
číslo, nákladové středisko, 
osobu, stav majetku…). 

B a l í k o v ý  S W 
MAJETEK BASIC by měl 
být pro konkrétní zájemce 
eventuálně modifikován jen ve smyslu 

přizpůsobení délek položek či volby typu 
čárových kódů. Zavádění nových funkcí 
či koncepční změny předpokládáme 
spíš u jiných, „plnějších“ verzí SW 
zajišťujících zaváděcí a standardní in-
venturu (bez ohledu na použitý HW).

Pořízená data pro 
oba typy inventury SW 
MAJETEK BASIC 
lze kdykoliv přenést 
do hostitelského po-

čítače, kde budou v podobě 
textového souboru s pevnou délkou 
věty připravena k dalšímu zpracování. 

Komunikace probíhá přes rozhraní 
RS 232. 

Kompletní set dodávaný k inventuře 
BASIC zahrnuje kromě terminálu, jed-
noduchého SW pro provádění inven-
tury a komunikačního SW také malou 
TTR tiskárnu pro tisk štítků a základní 
SW pro řízení tisku. Nespornou výho-
dou tohoto setu jsou malé náklady na 
jeho pořízení. Proto je využitelný hlavně 
pro firmy, které nemají specifické 
požadavky na vlastnosti systému pro 
evidenci majetku.

(EBo)

Pokračování ze strany 3
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ProBaze

Majetek

Na našem invexovém stánku budete mít možnost zhlédnout mimo jiné několik nových typů 
a variant terminálů TOYOTA-DENSO, které právě přicházejí na trh, např. malý lehký CCD 
terminál BHT 5xx. 
S výjimkou snímání dlouhého dosahu (řádově více než 1 metr) už dnes TOYOTA-DENSO 
asi pokrývá veškeré možné požadavky na ruční terminály.
S výjimkou snímání dlouhého dosahu (řádově více než 1 metr) už dnes 

MAJETEK BASIC – evidence majetku s čárovým kódem 

asi pokrývá veškeré možné požadavky na ruční terminály.
S výjimkou snímání dlouhého dosahu (řádově více než 1 metr) už dnes TOYOTA-DENSO

Komunikace probíhá přes rozhraní 

INVEX
2006

Vážení čtenáři, obchodní partneři, přátelé, 
rok se s rokem sešel a znovu se blíží čas 
tradičního brněnského veletrhu 
informačních technologií – Invex. 
Dovolte tedy, abychom Vás pozvali k našemu stánku, 
kde Vám rádi předvedeme řadu novinek 
a zodpovíme Vaše dotazy. 

MAJETEK BASIC – evidence majetku s čárovým kódem 
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