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Zebra G-Series
ICS představuje novou řadu stolních tiskáren Zebra G-Series.
Jedná se o jednu z nejmenších
tiskáren na trhu. Je nejlepší ve
své třídě co se týče rychlosti tisku
a výkonu.


čtěte na straně 2

Mobilní prodej
Problematika, která se nejrůznějšími způsoby a v nejrůznějších modifikacích řeší už dlouhá
léta a je stále aktuální. 

čtěte na straně 2

BHT – 7xx roste s Vašimi
požadavky
Další novinkou společnosti Denso
je terminál BHT7xx, pro změnu
s OS Windows. 


čtěte na straně 2

BHT 6xx = skvělý výkon
na poli snímání lineárních
a 2D čárových kódů
S radostí vám představujeme další
terminál z provenience společnosti
Denso. Za pozornost stojí zvlášť
jeho následující vlastnosti: velká
klávesnice s jednodotykovým přístupem k písmenům, kompatibilita
s předchozími „newindowsovými
terminály“, velký barevný displej
a vynikající čtecí vlastnosti, jež především u hustých 2D kódů považujeme za mimořádnou přednost.


čtěte na straně 3

Spuštění nových
webových stránek
3. listopadu společnost ICS otevřela
své nové webové stánky na adrese
www.ics.cz.
čtěte na straně 3

Casio DT X7xx – elegantní
fešák – nesplést prosím
s ovladačem televize
Terminály řady DT X7 pro
snímání čárového kódu jsou
produkovány výrobcem Casio
a představují svým způsobem
zvláštní mezikrok mezi klasickými ručními terminály s nativním OS a mobilními terminály
s Windows®CE a dotykovým displejem.


čtěte na straně 3

ProGen – pohled
do čarodějovy kuchyně
ProGen je vývojový nástroj určený
k tvorbě softwarových aplikací pro
mobilní terminály. ProGen začal
vznikat ve společnosti ICS koncem
90. let. Impulsem k jeho zrodu byla
snaha vytvořit hardwarově nezávislou platformu…
čtěte na straně 4

Dění v ICS


čtěte na straně 4

ČÁROVINY POD STROMEČEK
Vážení čtenáři,
Vás, kteří
pamatujete
předchozí
Čároviny, asi
překvapí termín vydání
tohoto čísla.
Všechna
předchozí
vydání byla
spojena s nějakou prezentační akcí (veletrh, seminář, apod.). Toto číslo poprvé
takovou souvislost postrádá. Poprvé
jsme se také za celou historii firmy nezúčastnili veletrhu INVEX. Tato akce
postupně měnila svůj charakter, různé
experimenty s termíny a některé další
okolnosti a přístupy nás přiměly nevystavovat. Z tohoto důvodu také nevznikl tlak na vydání zářijového čísla.
Jako nejbližší náhradní termín jsme
proto zvolili VÁNOCE.
Rádi bychom Vám ještě před koncem letošního roku připomněli, že ICS
se již pozvolna blíží „plnoletosti“. Od
27. listopadu je nám totiž 17 let, a tak již

nemáme mnoho prostoru pro mladické
nerozvážnosti. Však se také snažíme přinášet Vám seriózní informace a názory.
Posuďte sami.
Možná si kladete otázku, co jsme
vlastně dělali, když jsme nevystavovali
na INVEXU. Věřte, že jsme neseděli
s rukama v klíně. V letošním roce se
realizovalo mnoho projektů a uskutečnila se řada prezentačních akcí. Jedna
za všechny: připravili jsme pro naše
uživatele SW ProBaze výletně poznávací
plavbu parníkem po Vltavě. O této akci se
dočtete více v rubrice Dění v ICS.
V následujících článcích se dále dočtete
o některých hardwarových novinkách,
najdete zde příklad jednoduché a přitom
velmi efektivní skladové aplikace a dozvíte se o jednom z našich softwarových
vývojových nástrojích – ProGenu.
Také jsme prováděli zásadní změnu
našich webových stránek, a to jak vzhledovou, tak obsahovou. Nově se snažíme
návštěvníkům poskytnout ucelenou informaci o konkrétních řešeních. Můžete
se zde dočíst nejenom o HW nebo SW,
ale získáte pohromadě většinu informací

Kontrola expedice



Ing. Josef Petráž

implementaci technologie čárových kódů rozhodlo přednostně řešit tuto oblast. Nabízely
se dvě cesty – buď řešit problematiku v rámci
finálního řešení skladových operací s on-line
napojením přenosných terminálů na používaný
IS Navision, nebo zvolit na přechodnou dobu
jednoduchou a implementačně nenáročnou
cestu. Na základě úvodní analýzy byla zvo-

Vlastní aplikace: při kontrole vychystání
při výdeji se do terminálu předem nenahrávají žádná data výdeje. Obsluha z vytištěného dokladu „Vychystávací list“ sejme
čárový kód vychystávaného zboží – tím
zadá vzor. Terminál zároveň vyhledá toto
zboží v referenční databázi zboží (generované z IS Navision, nahrané v paměti
terminálu) a zobrazí na displeji terminálu
číslo zboží, název, popis, měrnou jednotku
a počet kusů v balení. Poté obsluha zadává
(sejmutím ČK) čárové kódy z vydávaného
zboží nebo z příslušných regálů, přepravek, krabic, … Terminál přitom kontroluje

lena druhá varianta. Podmínkou pro realizaci
bylo jednoduché, ale kvalitní řešení s minimální investiční náročností.
Společnost ICS navrhla pro zajištění kontrol přenosný programovatelný terminál se
snímačem čárového kódu PHL2700 japonského výrobce Opticon. Jedná se o starší typ,
nicméně toto zařízení značně předběhlo
dobu a svými vlastnostmi
i designem si nezadá se současnou produkcí konkurentů
při výrazně nižší ceně. Posuďte
ostatně sami: laserový scanner
se čtecí vzdáleností do 300 mm,
paměť pro data 8 MB, displej až
21 znaků a 10 řádek, operační teplota
0 °C až + 40 °C, odolnost vůči pádu 1,5 m
na betonový povrch, krytí IP 42, hmotnost
cca. 240 g včetně baterií, vzhled viz obrázek.
To vše při ceně pod 10 000 Kč.

shodnost sejmutého kódu oproti aktuálnímu
vzoru a opticky a zvukově signalizuje obsluze stav kontroly. (SW v terminálu zároveň
zohledňuje možnost přiřazení více čárových
kódů jedné skladové kartě, tj. shody je dosaženo i při zadání různých čárových kódů příslušejících dané skladové kartě.) Kontrolu
shodnosti umožňuje terminál opakovaně do
zadání dalšího vzoru z tiskové sestavy nebo
do ukončení režimu.
Na vyhodnocení účinnosti implementovaného systému kontroly je v tuto chvíli
příliš brzy, nicméně pozitivní odezvy jak
ze strany vedení skladu, tak ze strany samotných expedientů dávají reálné předpoklady, že popsané jednoduché řešení
splní očekávání a bude platnou součástí
kontrolních mechanizmů ve společnosti
MB-SVING.
(VCh)

jednoduše, leč účinně
Asi každý expediční
sklad řeší problémy
související s lidskými
chybami, jako jsou
záměny a nesprávná
množství expedovaného
zboží. Ztráty, reklamace
a z nich vyplývající zvýšení nákladů a snížení renomé jsou pak
noční můrou každého obchodníka a majitele. Jedním z nejúčinnějších řešení je
podpora skladových operací pomocí technologie čárových kódů.
Společnost MB-SVING s.r.o., divize Gastro
je nejvýznamnější český distributor gastronomického vybavení. Vybavuje provozovny
společného stravování, nemocnice, domovy
důchodců, hospody, restaurace a hotely od
základní úrovně až po nejvyšší možné třídy.
V současné době se stará přibližně o 25 000
zákazníků. Prodej zboží probíhá v osmi gastro-marketech v Čechách a v jednom na
Slovensku formou C+C na jedné straně a formou přímého prodeje do české i mezinárodní
hotelové sítě na straně druhé. Sortiment zboží
zahrnuje příbory, sklo, porcelán, kuchyňské
a restaurační vybavení a technologie, kosmetiku, textil, papírový program, jednorázové
nádobí, chemii a úklid a mnohé a mnohé
další. Je zřejmé, že vzhledem k rozsahu a zároveň charakteru zboží
je potenciální možnost lidské
chyby – především záměn
– při přípravě, kompletaci a expedici zboží
značná.
I to byl jeden z důvodů, proč se vedení
společnosti MB-SVING
při postupné komplexní

o nutných podmínkách a o vhodném vybavení pro identifikační systémy, případně o ekonomické návratnosti zvolené
investice (třeba při zavedení evidence
majetku s čárovým kódem). Budeme
zde uvádět i rozbory výhod či nevýhod
jednotlivých produktů a některé praktické
zkušenosti a poznatky. Nová koncepce
stránek je teprve na začátku svého vývoje, nicméně věříme, že zde najdete to,
co potřebujete, a to rychle a v přehledné
formě.
Závěrem mi dovolte popřát Vám
mnoho štěstí, úspěchů a hlavě zdraví
v příštím náročném roce. Pokud Vám
k Vašim úspěchům budeme moci být
nápomocni, bude nám potěšením. Dobře
si uvědomujeme, že nadcházející rok
nejspíš nebude procházka růžovou zahradou především s ohledem na celosvětovou finanční krizi. Přejeme Vám
všem i sobě, abychom tímto rokem
prošli pokud možno bez větší újmy
a aby to nepoznamenalo naši vzájemnou
spolupráci. Ať se Vám daří.

ICS Identifikační systémy, a.s., V Holešovičkách 1492/42, 180 00 Praha 8, tel. 226 216 040, fax: 284 691 812; Web site: www.ics.cz
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Zebra G-Series

ICS představuje novou řadu stolních tiskáren Zebra G-Series.
Jedná se o jednu
z nejmenších tiskáren na trhu.
Je nejlepší ve své třídě co se týče rychlosti tisku a výkonu. Zebra vyrábí modely
GK a GX. GK je základní model s rych-

lostí tisku až 127 mm/s
a s připojením přes USB,
RS232 a LPT. Model GX
je navíc vybaven WiFi
a Bluetooth připojením,
větší rychlostí tisku (až
152 mm/s) a LCD displejem pro jednodušší ovládání.

Mobilní prodej
Před několika lety
jsme v Čárovinách
uvedli popis řešení
mobilního prodeje
s terminálem pro čtení
čárového kódu. Je to
problematika, která
se nejrůznějšími způsoby a v nejrůznějších modifikacích
řeší už dlouhá léta a je stále aktuální. V tomto článku popíšeme jeden
z našich letošních projektů na dané
téma – zaměříme se přitom na způsob
práce prodejce v terénu, nikoli na SW
ProBaze SKLAD, který spravuje data
na straně hostitelského počítače.
Jeden z našich zákazníků, rozvážející
květiny do květinářství, požadoval řešení
mobilního prodeje s pomocí odolných zařízení, která snesou i drsné venkovní podmínky a nezatíží přitom svaly uživatele.

Řidič v centrálním skladu nahraje do
terminálu katalog zboží a seznam obchodních partnerů. Na PC přitom běží
program ProBaze SKLAD, který v tomto
případě zajišťuje jednoduché skladové
hospodářství prodejce jak v centrální evidenci zboží na skladě, tak v jeho rozložení na jednotlivých skladech (vozech)
prodejců.
Řidič pak vyrazí do terénu. Jeho návštěva u obchodního partnera vypadá
zhruba takto:
Nejdříve v terminálu založí datovou
dávku – zakázku pro partnera, jehož vybere z nahraného seznamu odběratelů
(např. sejmutím jeho identifikačního čárového kódu). Zvolit může i anonymního
partnera, který bude určen až později

Můžeme volit mezi rozlišením
203 dpi a 300 dpi.
Tiskárny jsou na
rozdíl od předchozích modelů vybaveny
standardní
podporou programovacích jazyků ZPL a EPL.
Konstrukce je za-

měřená na jednoduchost, snadnost použití
a dlouhou životnost. Můžete vybírat mezi
tiskárnou s přímým termo tiskem, nebo tiskárnou s technologií přímého termo i termotransferového tisku, s nejsnadnějším
systémem zakládání pásky na trhu. Tuto
tiskárnu můžeme použít pro tisk vizitek,
kupónů, etiket s čárovými kódy atd.

v systému ProBaze SKLAD.   Nasnímá
čárové kódy zboží, jež ze svého „pojízdného skladu“ vydává, pro každé zboží zadává počet kusů. Na displeji se zobrazují
informace o daném zboží a ceny, jednotkové i součtové pro dané zboží i pro celou
zakázku. Prodejce může rozpracovanou
zakázku kdykoli a třeba opakovaně vytisknout na mobilní tiskárně, kterou má při ruce a která je
nezávislá na napájecí síti.
Tiskárna je ovládána z terminálu prostřednictvím
BlueTooth rozhraní, tiskne
se na kvalitní termopapír
mající podobu nekonečného
pásu. Tištěné doklady představují buď dodací listy, nebo
účtenky. Zhruba řečeno
připomínají účtenky z obchodního domu Globus s tím,
že mohou být podstatně širší.

Možnost mobilního tisku je asi hlavním důvodem, proč tento článek uvádíme.
Tiskárna je malé odolné přenosné zařízení, které
je přednostně

Kouzlo spočívá v použití mobilního terminálu určeného ke snímání čárového kódu
a přenosné tiskárny napájené z akumulátoru, v obou případech zařízení, kterým
neuškodí, když omylem upadnou na zem.
Terminál je dávkový, tj. pracuje v OFF
LINE provozu. Mimochodem, k dávkovým přenosům dat (nahrání datových číselníků do terminálu a vyslání pořízených dat
do hostitelského počítače) by se mohla využít i technologie WiFi, ale takto vybavený
terminál by byl o něco dražší. V našem
popisovaném případě jsme zůstali u komunikace s hostitelským počítačem přes
„dokovací stanici“ neboli „kredl“.

Vlastnosti:
• Malé rozměry a jednoduché ovládání

určeno
k tisku čárových
kódů, v našem případě je
vlastně „zneužito“ k jinému účelu, avšak
díky velmi dobrým vlastnostem odůvodněně. Tiskárna se vyrábí ve třech šířkách,
na obrázcích je uvedena nejužší a nejširší
varianta.
V terminálu se postupně založí tolik
zakázek, kolik obchodů prodejce provede. Je možné střídavě pracovat na několika případech nebo třeba na všech
najednou, i když v praxi takový způsob
práce není moc pravděpodobný. Zakázky,
které obsluha považuje za hotové, uzavře,
a připraví je tak k přenosu do programu
ProBaze SKLAD. Je-li to zapotřebí, lze
i uzavřenou zakázku znovu odblokovat
a upravit – a eventuálně znova vytisknout.
Po návratu řidiče do centrálního skladu
se provede přenos do PC. Přenášejí se
všechny uzavřené zakázky, ostatní zakázky v terminálu zůstávají a kdykoli je

• Integrované řešení ZebraLink
• Tiskárna Zebra se dodává s firmware
podporujícím ZPL i EPL. Tiskárnu lze
tedy velmi lehce integrovat do stávajících systémů
• Rychlost tisku až 127 mm/s (pro GX až
152 mm/s)
• Maximální šíře potisku 104 mm
• Automatická kalibrace média


(JaRa)

možné založit další. V praxi opět není
obvyklé, aby při vyhodnocení rozvozu
nějaké otevřené zakázky zůstávaly, ale
možné to je. Zakázky, jež byly úspěšně
přeneseny do ProBaze SKLAD, se z paměti terminálu vymažou (přesněji
řečeno zmizí z množiny
rozpracovaných zakázek a dokud si obsluha
nepřipraví další data
k přenosu, je možné naposledy provedený přenos do PC zopakovat).
Program v terminálu
zajišťuje spoustu dalších kon-

Příklad obsahu displeje terminálu
trolních funkcí a dalšího uživatelského
komfortu, jež nemá smysl na tomto místě
detailně popisovat. Snahou bylo znázornit
činnost prodejce v terénu, jemuž technika
přináší velkou úlevu při obchodování,
zbavuje ho nepříjemného „papírování“
a podstatně zpřesňuje a zrychluje jeho
práci.


(Cep)

BHT – 7xx roste s Vašimi požadavky
Další novinkou společnosti Denso je terminál BHT 7xx, pro
změnu s OS Windows.
Díky modulárnímu
(rozšiřitelnému) systému se dokáže skvěle
přizpůsobit změnám
v obchodních procesech. Je založený na
současných standardech, ale také podporuje nové technologie, které v současné době přicházejí na trh.
„Spolu se standardními funkcemi,
jakými jsou například batch, WLAN,
GPRS a Bluetooth, umožňuje otevřená hardwarová platforma přechod
na nové technologie bez nutnosti
výměny celého zařízení“, vysvětluje
Luc Stals, vedoucí prodeje EMEA
ve společnosti Toyota
Tsusho Systems, jež
se také podílela na
uvedení terminálu BHT 700
do prodeje.
Univerzální
asynchronní přijímač
a vysílač (UART), který
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umožňuje uživateli získat sériový datový
tok ve stanoveném čase, je v terminálu
BHT 7xx samozřejmostí. Technologie
UART je použita pro posílání i příjem dat.
Terminál BHT 7xx je také vybaven rozhraním USB a technologií Micro SD, jež
umožňuje použití Micro SD paměťových
karet. Mezi další přednosti tohoto terminálu například patří: výkonný procesor
CPU (PXA270 624 MHz), dotykový displej s vysokým rozlišením a se skvělými
zobrazovacími vlastnostmi, detekce hlasu,
uživatelsky přívětivý design a masivní provedení, díky němuž
terminál ustojí opakovaný pád
z výšky až 1,2 metru.
Modulární systém BHT 7xx
umožňuje uživateli použití žádaných moderních technologií.
Díky otevřené hardwarové
platformě mohou uživatelé
používat v terminálu „dnešní“
i „budoucí“ technologie, jakými jsou například UMTS,
FID, WinMax a GPS.
Samozřejmě technologie
UMTS bude brzy nahrazena

technologií čtvrté generace NGMN (4 G),
která je v současnosti vyvíjena mobilními
operátory. To znamená, že s takovýmto
modulárním systémem je společnost
DENSO připravena na všechna možná
esa z rukávů mobilních operátorů.
Modulární systém
• multi-skener: skener 1D & 2D čárových
kódů
• integrované rozhraní pro budoucí technologie UART x 2 (USB Host x 1) CF I/F

Mobilita
• bezdrátový přenos dat: EDGE (GPRS),
WLAN 802.11a/b/g, Bluetooth V2.0
Vysoký výkon
• CPU: PXA270 624 MHz
• OS: Windows CE 5.0
• vysoce kvalitní 3.5 palcový dotykový
QVGA LCD displej
Ovládání hlasem
• VoIP

BHT-710BB-CE

Provedení snímače: lineární CCD (1D)
Klávesnice: numerická 28 kl. + 4 akt. tl.
RF: Bluetooth

BHT-710BWB-CE

Provedení snímače: lineární CCD (1D)
Klávesnice: numerická 28 kl. + 4 akt. tl.
RF: Wi-Fi/Bluetooth

Provedení snímače: lineární CCD (1D)
BHT-760BWBG-CE Klávesnice: alfanumerická 44 kl. + 4 akt. tl.
RF: Wi-Fi/Bluetooth/GPRS
Provedení snímače: dvoudimenzionální kamera (2D)
BHT-760QWBG-CE Klávesnice: alfanumerická 44 kl. + 4 akt. tl.
RF: Wi-Fi/Bluetooth/GPRS

• Aktivace hlasem (mikron, přijímač, výstup na sluchátka)
Technické parametry
OS MS WINDOWS CE 5.0, CCD skener do 700 mm, 83 (128) MB RAM, CPU:
PXA270 624 MHz barevný dotykový
3,5 palcový QVGA displej, Lion akumulátor, USB, RS232, IrDA, Bluetooth,
Wi-fi, GPRS, bezpečnostní krytí IP54.


(Cep)
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BHT 6xx = skvělý výkon na poli snímání lineárních a 2D čárových kódů
S radostí vám představujeme další terminál z provenience
společnosti Denso.
Za pozornost stojí
zvlášť jeho následující vlastnosti:
velká klávesnice
s jednodotykovým přístupem
k písmenům (nostalgická
připomínka osvědčeného
typu BHT 7xxx), kompatibilita s předchozími
„newindowsovými terminály“, velký barevný
displej a vynikající čtecí
vlastnosti, jež především
u hustých 2D kódů považujeme
za mimořádnou přednost.
Serie BHT 600 byla speciálně vyvinuta
pro náročné použití ve výrobě, logistice a maloobchodě. Čtecí výkon těchto
mobilních terminálů umožnil společnosti

DENSO vytyčit nové standardy na poli
snímání čárových kódů. 24hodinová provozní doba je ve světě barevných displejů velmi slušná. Nová série BHT 600
představuje výkonnou a univerzální řadu
terminálů od společnosti DENSO.

spolehlivost, efektivní využití paměti, nízkou spotřebu energie, spolehlivou správu
dat a aplikací, jednoduchou instalaci,
podporu HTML webových prohlížečů,
možnost terminálové emulace a zpětnou
kompatibilitu s předchozími modely.

Série BHT 600 je
provozována na
platformě

V sérii BHT 600 společnost DENSO
představila dva modely: model
BHT-604B a model BHT-604BW. Model
BHT-604BW disponuje technologií
Wi-Fi. Dále se modely série BHT 600
dělí na terminály se snímáním lineárního čárového kódu a na




DENSO
OS. Tento operační systém byl vyvinut společností DENSO
se záměrem uspokojit požadavky auto-ID
sektoru. Kromě jiného to znamená velkou



• odolnost
vůči
vodě
• odolnost vůči
prachu
• stupeň odolnosti IP54

terminály se snímáním lineárního
a dvojdimenzionálního čárového kódu.
Vysoký výkon
• pokročilá technologie snímání čárových kódů
• optimální identifikace (kódy JAN od
25 mm do 30 cm; ITF čárové kódy
až do 82 cm)
• spolehlivá identifikace špatně čitelných čárových kódů
• provozní doba až 24 hodin
(8 hodin v případě permanentního použití WI-FI připojení)
• DENSO OS
• stabilní, spolehlivý,
zpětná kompatibilita
s předchozími modely
Robustnost
• odolnost proti nárazům (opakovaný pád na pevný povrch až
z výšky 1.2 m)

Displej
• velký, barevný 240
x 320 LCD displej
(QVGA)
• skvělá kvalita obrazu
Další technické para
metry
CCD skener
do 500 mm, 10
(16) MB RAM,
CPU 32nit RISC,
Li-ion akumulátor,
USB, RS232C, IrDA SIR
1.2, bezdrátová Wi-Fi 802.11
b/g (BHT 604BW).

(MiPo)

Spuštění nových
webových stránek
3. listopadu společnost ICS spustila své nové webové stánky na adrese
www.ics.cz. Návštěvníci stránek si mohli
na první pohled povšimnout, že došlo
k vytvoření zcela nového, moderního designu. I obsah stránek však prošel mnohými změnami. Nyní je možné jejich
složky snadno a rychle aktualizovat díky
robustnímu administračnímu systému.
Struktura stránek je koncipována tak,
aby poskytla co největší komfort novým
i stávajícím zákazníkům ICS. Noví zákazníci se na stránkách mohou seznámit
s portfoliem našich služeb i se základními rysy standardních nebo zakázkových řešení, která tu jsou přehlednou
a stručnou formou popsána. Naopak stávající zákazníci jistě ocení rychlý přístup
k technickým specifikacím námi nabízeného hardwaru i spotřebního materiálu.
U většiny z nabízených terminálů jsou
dále uvedeny seznamy kompatibilního
příslušenství.

Přímo na úvodní stránce jsou uvedeny
jednak aktuální informace o dění v ICS
nebo o změnách stránek, jednak je zde
k dispozici archiv všech doposud vydaných Čárovin ve formátu PDF.
Na vývoji stránek se však stále pracuje, a tak se do budoucna můžete těšit
například na analýzu ekonomické návratnosti klíčových řešení ICS nebo na
průvodce světem ProBaze, díky kterému
se budete moci krok za krokem seznámit
s použitím našeho softwaru i hardwaru
v praxi. Naším cílem je popsat projekty
opravdu komplexně – včetně pracovních
postupů a zkušeností posbíraných v reálných zakázkách.
V nově otevřené sekci „diskuze“ můžete uvést své komentáře nebo náměty
– ať už k designu, nebo k obsahu stránek.
Doufáme, že možnosti našich nových
stránek oceníte a že se stanete jejich
pravidelnými návštěvníky.

(PeFr)

Casio DT X7xx – elegantní fešák – nesplést prosím s ovladačem televize
Terminály řady
DT X7 pro snímání
čárového kódu jsou
produkovány výrobcem Casio a představují svým způsobem
zvláštní mezikrok
mezi klasickými ručními terminály s nativním OS a mobilními terminály s Windows®CE a dotykovým displejem. Co do použití,
ergonomického provedení, velikosti
a hmotnosti má DT X7 charakter elegantního malého ručního zařízení pro
zákaznické aplikace do prodejen, nenáročných skladů a kanceláří, přitom
výkonem a možnostmi se jedná spíš
o PDA-čko.
Technologie skenování kódů je laserová. Výrobcem uváděná snímací vzdálenost je 400 mm pro lineární kódy,
velké kódy je ovšem možné číst i na
výrazně větší vzdálenost.
Terminál je vybaven operačním systémem Windows®CE 5.0. ICS pro něj dále
používá svůj vlastní specifický vývo-
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jový nástroj ProGen, který mimochodem
dovoluje přenositelnost
aplikačních
programů
mezi některými
zařízeními
od různých
výrobců. Tato
přednost se dá
využít jak při nahrazení starších modelů modernějšími
typy, tak při nasazení
jedné aplikace v rozdílných prostředích tj. stejná
aplikace v různých typech
terminálů.
Displej terminálu je barevný, ale nedotykový, což
u windowsového terminálu jistě
leckoho zarazí. Má to svá úskalí
i přednosti. Pohyb kurzoru je realizován pomocí tlačítek (po zmáčknutí
kombinace kláves) a nehrozí tak riziko nechtěného kliknutí (spuštění ně-

jaké akce) jako na dotykovém displeji.
Velikostí displeje předčí většinu jiných
zařízení ve své třídě. Standardně se používají dva způsoby zobrazení: 15 sloupců
na 8 řádek, nebo 21 na 13 (max. pak
33 znaků x 16 řádek nebo grafika
240 x 320 dot). Displej je vysoce
kontrastní a výborně čitelný.
Kapacita paměti RAM je
64 MB, z toho na uživatelská
data lze počítat přibližně s polovinou (dle rozsahu uživatelské aplikace).
Mrazuvzdornost
(-10 ºC), odolnost proti
pádu z výšky 100 cm
na beton, krytí IP54,
to všechno svědčí
o tom, že snímač je vhodný
do
běžných
podmínek.
Hmotnost
terminálu je
zcela minimální
- cca 150 g.

Z hlediska uživatele je zajímavý velice
sympatický vzhled a tvar (padne přesně
do ruky), dále je to i ergonomicky dobře
provedená a přehledná klávesnice.
Spotřeba energie odpovídá velikosti
a barevnosti displeje a je závislá na typu
provozu (off-line nebo on-line) a zvoleném akumulátoru (1100 mAh nebo
1880 mAh).
Všechny varianty terminálu jsou vybaveny Bluetooth komunikací a IrDA
rozhraním. Užitečná je i varianta přenosu přes LAN komunikační modul,
kdy i dávkový terminál se může při
vložení do kredlu přímo napojit do
počítačové sítě. Další možnost spojení
kredlu s hostitelským počítačem je přes
USB kabel. Terminál DT-X7M10R
pak umožňuje standardní bezdrátovou
komunikaci IEEE802.11b Wireless
LAN, tedy terminály jsou vhodné i do
provozů, kde je vyžadována on-line
komunikace s hostitelským systémem
v reálném čase.


(JoPe)

Typ

DT X7
M10E

DT X7
M10R

Snímač

Lineární

Lineární

Provedení

dávkové

RF
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ProGen – pohled do čarodějovy kuchyně
ProGen je vývojový nástroj určený k tvorbě softwarových aplikací
pro mobilní terminály. ProGen začal
vznikat ve společnosti ICS koncem
90. let. Impulsem k jeho zrodu byla
snaha vytvořit hardwarově nezávislou
platformu, která by dovolila programovat uživatelské (obecně pojato i standardní) aplikace na PC a provozovat je
pak na libovolných HW z definované
množiny zařízení různých výrobců (např.
Casio, Opticon, Motorola) a různých
typů (s různými operačními systémy).
Definovanou množinou se myslí takové terminály, na nichž byl implementován systém ProGen interpreter.
ProGen totiž sestává ze dvou částí:
• z vývojového nástroje ProGen
Generátor, který běží na PC a ve kterém se aplikace píšou a ladí
• z ProGenu Interpreteru, který je provozovaný v terminálu a který řídí chod
aplikace v terminálu
ProGen přitom lze implementovat jak
na terminálech s OS Windows, tak na
„newindowsových strojích“, může se  

Dění v ICS

Jak bylo řečeno v úvodníku, v roce
2008 jsme se rozhodli vynechat účast
na veletrhu Invex. Místo toho se konaly
různé drobné propagační akce, semináře a přednášky, které byly zpravidla
připraveny na míru konkrétnímu okruhu
zákazníků.

použít pro terminály snímající 2D kódy
a dokonce i pro terminály umožňující
čtení RFID.
ProGen byl původně zamýšlen jako
generátor jednoduchých programů, avšak
už první verze překročila rámec pouhého
generátoru. Začal se vyvíjet objektově
orientovaný programovací jazyk. Dnes
je již připravena 3. generace ProGenu,
která umí např. využívat barvy displeje
či grafické prvky.
Při ladění aplikací se využívá simulace terminálu na PC – na monitoru se
zobrazuje displej terminálu, v dalších
oknech pak obsah datových tabulek,
obsah proměnných apod. Aplikace lze
krokovat příkaz po příkazu. Simulovat
lze i přenosy dat včetně využití pomocných komunikačních programů – např.
sériová komunikace běží přes virtuální
COM-port.
Aplikace je možné vyvíjet do značné
míry nezávisle na volbě HW v obecné
rovině, doladění se provede až nakonec
podle zvoleného typu HW. Vývojář tedy
může aplikace psát, upravovat i distribuovat, aniž by měl k dispozici fyzický
terminál.

Za zmínku stojí např. červnové
setkání uživatelů našeho programu
ProBaze na parníku plujícím v Praze
po Vltavě. Odborná část pojednávala
o dalších trendech ve vývoji systému
ProBaze, zvlášť její části MAJETEK
určené pro inventarizaci majetku.
Následovala neformální společenskorelaxační a trochu i gurmánská fáze
plavby, která trvala do pozdních odpoledních hodin.
Jinou, tématicky ještě vyhraněnější
akcí, byla účast ICS na Podzimním se-

Hotová aplikace také může být přenesena z jednoho typu HW na jiný, a to
nezávisle na operačním systému. Tento
přechod v zásadě znamená přizpůsobení aplikace jiné klávesnici a jinému
displeji. Pochopitelně existuje i řada dalších specifik a možností jednotlivých
zařízení, které bezpracnost přechodu od
jednoho k druhému poněkud narušují.
Například ne každé z nich je vybaveno
Bluetooth či WiFi komunikací, podstatnou roli hraje i způsob výměny dat
s hostitelským počítačem – on line/off
line. Úplná hardwarová nezávislost tedy
samozřejmě možná není. Přenositelnost
aplikací je však opravdu velmi dobrá.
Díky tomu pak lze v praxi v jednom
projektu dokonce snadno kombinovat
různé HW – např. mechanicky odolný
terminál do venkovního prostředí či do
mrazicího boxu s elegantním terminálem
pro kancelářské prostředí.
Systém ProGen (i jemu odpovídající
programovací jazyk) představují interní
SW nástroj společnosti ICS. Jeho vývojové prostředí není uživatelům k dispozici.
ProGen přináší pochopitelně velké výhody tvůrcům aplikací v ICS, potažmo

tkání vedoucích památkových objektů
ve Valticích, kde ICS prezentovala své
v praxi osvědčené řešení inventarizace

nikne žádný vývojový systém ani žádný
programátor.
Progenovská aplikace může při výměně dat s PC spolupracovat s různými
PC-éčkovými SW, ale o tom zase až
někdy příště.


(Cep)

majetku pro památkáře. Mimo jiné jsme
zde iniciovali vášnivou diskusi o přednostech a úskalích použití RFID technologie v oblasti uměleckých sbírek.

místě vám především chceme zkratkovitě představit naše nové kolegy
a minule nastoupený trend posouváme
na jaro 2009, kdy vyjde další číslo
Čárovin.

( Cep)

Vážení čtenáři, v minulém čísle jsme
přislíbili, že vám postupně představíme
osoby zaměřené na jednotlivé oblasti
námi nabízených řešení. Protože však
v průběhu posledního roku se v ICS
objevilo několik nových tváří, na tomto
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však i uživatelům. Protože aplikace lze
vytvářet relativně rychle, klesají i jejich
ceny. Dobrá modifikovatelnost a přenositelnost jsou pro zákazníky jasnou
a srozumitelnou výhodou.
Samozřejmě čím je funkcionalita aplikací složitější, tím je pracnější jejich
modifikování. Tomuto pravidlu asi neu-
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