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16 let Čarovin
Vážení čtenáři, dostalo se vám do
rukou další vydání ČÁROVIN, ve
kterém jsem se pokusil o krátké
zamyšlení nad uplynulými lety. 


čtěte na straně 1

Uherák nebo čabajka?
Dotyk na symbolu mikrofonu,
vyslovení přání „uherák nebo
čabajka“ a aktuální nabídka i
s cenami je přímo před Vámi.


čtěte na straně 1

Nové stolní tiskárny Zebra –
GC420, GT800
V tomto čísle Čárovin bychom
čtenářům rádi představili tiskárny z produkce Zebra, které
neohromí výkonem, robustností
ani výdrží, ale jednoduchostí a
čtěte na straně 2
chytrostí. 

Mobilní prodej
Řada prodejců potravin, květin, ale i průmyslového zboží
a různých dalších produktů
dodává své zboží odběratelům
mimo jiné formou ambulantního prodeje, tedy prodejem z
čtěte na straně 2
auta. 

BHT-1300 - vyladěný
nástupce
Po určité době představujeme novinku společnosti DENSO, kterou
je mobilní terminál BHT 1300.

čtěte na straně 3

Inventura majetku i dle
obrázku
Nějaký čas jsme nepřinášeli
žádné zásadní novinky v oblasti
inventarizace majetku s čárovým
nebo 2D kódem.  čtěte na straně 3

Elektronická vizitka
Obsloužit kvalifikovaně dnešního
zákazníka není právě snadný
čtěte na straně 3
úkol. 

DPM technologie přímého
značení
Direct Part Marking (DPM) je
technologie metoda, způsob pro
vytvoření kódu přímo na předmětu nebo na povrchu materičtěte na straně 4
álu. 

Snímač DATALOGIC
PowerScan PD9530 DPM
imager
Vhodným řešením pro čtení DPM
kódů je snímač PowerScan™
čtěte na straně 4
PD9530. 

Dění v ICS
Tentokrát budeme struční a vybereme jen několik málo informací
ze všeobecně rušného dění v naší
čtěte na straně 4
firmě. 

DVĚ DVOJKY společnosti

ČÁROVINY a Akreditovaný partner GS1
Vážení čtenáři,
dostalo se vám
do rukou další
vydání ČÁROVIN, ve kterém
jsem se pokusil
o krátké zamyšlení nad uplynulými lety.
Společnost ICS
identifikační systémy působí na našem
trhu již 22 let a za tu dobu si vybudovala
pevné místo na trhu. Hlavním důvodem
byla naše spolehlivost a korektnost vůči
zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům a v neposlední řadě i ke konkurenci.
Vždy jsme se na prvním místě snažili
dodržovat své sliby a závazky. To se nám
dařilo v dobách dobrých i zlých a je tomu
tak i nadále.
Za dobu naší existence doznala situace v podnikání výrazných proměn, a to
vlivem různých skutečností. I přes tuto
dynamickou dobu se naše společnost
snaží o udržování určitých jistot. Jednou
z nich je, že každý rok vydáme alespoň

jedno číslo ČÁROVIN. Někdy je to náročné, ale zatím se nám již 16 let daří tradici dodržet. Zůstali jsme věrni i našemu
zaměření a našim tradičním produktům.
Hlavně rozšiřujeme související služby
a možnosti jejich uplatnění. V poslední
době jsme udělali drobný úkrok stranou,
a to pro podporu mobilních obchodníků,
a vytvořili jsme aplikaci pro tablet (o
tomto řešení píšeme dále podrobněji).
Další tradicí naší společnosti je naše
dlouholetá spolupráce se Sdružením
GS1Czech Republic (dříve EAN Česká
republika). Naše spolupráce trvá již 21
let a patříme k nejdéle spolupracujícím
společnostem. Důkazem je i Pamětní
plaketa k 30. výročí založení Systému
GS1 v České republice, kterou jsme obdrželi právě na slavnostním gala večeru
u příležitosti 30. výročí (fota z předávání
jsou na straně 4). Neomezili jsme se
však pouze na formální spolupráci, ale
patříme k jedné z prvních společností,
které byly vybrány a následně splnily
požadovaná kritéria pro členství v programu „akreditovaných partnerů GS1“.

V tomto projektu jsme zapojeni již od
roku 2009. Za tu dobu jsme s úspěchem
absolvovali řadu školení zakončených
testem a všichni naši pracovníci uspěli
na výtečnou. To je dokladem vysoké
odbornosti našich pracovníků v oblasti
standardů GS1 a nejen jejich, protože
řada pravidel a norem je využívána i v
oblasti „volných“ kódů (např. kvalita
vytištěných kódů a její posuzování).
Své vědomosti a zkušenosti s úspěchem
uplatňujeme i v dalších oblastech jako
je logistika, automotive, …

Vážení čtenáři, vzhledem k datu vydání mi dovolte popřát vám příjemné
prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí i úspěchů v novém roce.
Ing. Josef Petráž

Uherák nebo čabajka?
Dotyk na symbolu
mikrofonu, vyslovení
přání „uherák nebo
čabajka“ a aktuální
nabídka i s cenami
je přímo před Vámi.
Pak už jen ukázat
prstem na vybraný
„kousek“, počkat několik sekund na
teleport a dobrou chuť. Ještě před
pár lety pouze scéna ze sci-fi filmů,
dnes realita. Tedy až na maličkost
– teleport se zatím až tak úplně nedaří zrealizovat, ale i to je jen otázka
času. Zato první část je dnes díky
chytrým mobilním telefonům nebo
tabletům s hlasovým ovládáním a
mobilním datovým přenosům „odkudkoli“ skutečnou realitou.
Možná se uvedenou scénou nechalo inspirovat i vedení společnosti
Gornicky, když si v ICS objednala
pro obchodní zástupce systém vytváření nákupních objednávek.
GORNICKY, s.r.o.
Společnost Gornicky, s.r.o. je dovozcem zahraničních uzenin a sýrů. Z distribučních skladů ve Vodňanech a Janové u Vsetína dodává zboží vlastními
vozy po celé republice jak do samostatných obchodů, tak do obchodních řetězců. Přitom objednávky zajišťuje síť
obchodních zástupců (dealerů).
Pro zvýšení kvality služeb a lepší a
rychlejší obsloužení zákazníků se vedení rozhodlo zajistit pro dealery moderní systém pro vytváření nákupních
objednávek. Vzhledem ke spokojenosti
s již realizovaným řešením distribučního skladu Vodňany prostřednictvím
technologie čárových kódů se rozhodlo

oslovit s poptávkou opět naši společnost ICS.
Požadavky na systém nákupních objednávek
Základním požadavkem bylo dodat
pro obchodní zástupce vhodné technické zařízení a SW pro zajištění:
	informací o aktuální nabídce včetně
aktuálních cen a slev
	uživatelsky přívětivé vytváření nákupních objednávek a jejich odesílání do distribučního centra
	napojení na IS WinVABANK společnosti Gornicky
Hlavním cílem bylo nahradit telefonické, mailové a další způsoby zasílání
objednávek do distribučního centra,
zrychlit a zpřesnit celý proces objednávek a odstranit chyby „lidského faktoru“.
Podstatným požadavkem bylo pak
zajištění funkčnosti jak při kvalitním
datovém připojení, kdy jsou objednávky odesílány do centrály ihned po
jejich uzavření, tak mimo datové připojení v offline režimu, kdy jsou objednávky ukládány do paměti zařízení s
následným odesláním.
HARDWARE + OS
Pro realizaci systému je možné využít
běžný chytrý mobil, chytrý mobil s
integrovaným snímačem čárového/2D
kódu nebo tablet s integrovaným slotem pro SIMM kartu. Všechna zařízení
nabízená ICS jsou k dispozici s operačním systémem Windows nebo Android.
Vedení společnosti Gornicky dalo
nakonec přednost tabletu s OS Android, především kvůli velikosti dis-

pleje, způsobu ovládání, poměru cena/
vlastnosti. Výhodou je i možnost tablet
dále využívat např. pro email a další
standardní funkce.
SOFTWARE
Celá aplikace – vzhled, způsob ovládání, dialogy a formuláře, nastavení
a informativní výpisy jsou poplatné
aplikacím pro OS Android. Veškeré
ovládání se provádí prostřednictvím
dotykového displeje tabletu, vybrané
údaje je možné zadávat pomocí hlasových funkcí.
Odběratelé + provozovny, katalogy +
ceníky, konfigurace
Pro práci s tabletem musí být nejdříve aktualizovány seznamy odběratelů a příslušných provozoven,
katalogy zboží, cen a slev. Všechny
seznamy jsou vázány na konkrétního
dealera, který je nakonfigurován jako
„vlastník“ tabletu.
pokračování na straně 2
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Nové stolní tiskárny Zebra – GC420, GT800
V tomto čísle Čárovin
bychom
čtenářům
rádi představili tiskárny z produkce Zebra, které neohromí
výkonem, robustností
ani výdrží, ale jednoduchostí a chytrostí. Nové modely GC420 a GT800
nejsou „univerzálními“ pomocníky,
ale svými parametry jsou určeny do
přesně stanovených prostředí.

GC420

Klíčová slova: malá, levná, jednoduchá, plastová
Její hlavní charakteristika: je to nejlevnější stolní tiskárna Zebra s šířkou tisku
do 104 mm. Nejlevnější zde rozhodně
neznamená, že je nejhorší. Právě naopak.
Je to její hlavní silná stránka. Tiskárna
nemá ambice zvládat rychlý tisk etiket.
Nehledejte u ní rozhraní LAN/WLAN,
pasivní odlupování nebo řezačku.

GC420 byla vytvořena z předchozího
modelu řady TLP2844 a jejím jediným
cílem je dosáhnout co nejnižší ceny s rozumnou tiskovou kvalitou. Je vhodná do
nenáročného prostředí kanceláře na dotisky etiket (např. adresní štítky na poštu
a balíky, označování příchozího zboží
pro skladové použití apod.).
Hlavní technické parametry jsou následující:
 Termo nebo termotransfer tisk
 Max. šíře tisku 104 mm
 Tiskové rozlišení 203 dpi
 Max. rychlost tisku 104 mm/sec.
	Jednotné komunikační rozhraní
SER/PAR/USB
 Paměť 8MB Flash/8MB SDRAM
 Podpora jazyka EPL/ZPL
	Barvící pásky jsou kompatibilní
s ostatními tiskárnami Zebra

GT800

Klíčová slova: nová, malá, větší kapacita tisku

Mobilní prodej
Řada prodejců potravin, květin, ale i
průmyslového zboží
a různých dalších
produktů dodává své
zboží odběratelům
mimo jiné formou
ambulantního prodeje, tedy prodejem z auta. Často se
tímto způsobem naváží zboží do prodejen. Při tom se už léta na mnoha
místech využívá technologie čárového kódu. V tomto článku popíšeme
jeden aktuální způsob řešení.
Koncepce
Předpokládá se, že veškerému prodávanému zboží je přidělen jedinečný identifikátor, který bude dostupný v podobě

čárového kódu buď přímo na zboží,
nebo např. formou příručního katalogu
apod. Často se kombinuje identifikace
podle obchodního kódu EAN13 s identifikací pomocí interního kódu zboží.
Prodejce si ráno v domovské firmě
aktualizuje databáze ve čtečce (databáze
zákazníků, katalog zboží) – nahráním
z PC (přes komunikační modul anebo
„vzduchem“ – obvykle přes WiFi)
a naloží (naskladní) zboží do „kolového
skladu“, tedy do auta. Naložení vypadá
tak, že čtečkou snímá čárové kódy zboží
(nebo z regálů nebo z pomocného katalogu) a z klávesnice doplňuje množství.
Vytvoří se doklad „naskladnění“, neboli
seznam zboží naloženého na auto (tento
doklad se uplatní až po ukončení cesty a
po přehrání dat do PC).

Casio DTX8

Uherák nebo čabajka?

NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA
Založení objednávky
Pro založení objednávky vybere dealer
v prvním kroku odběratele a provozovnu, pro které je objednávka určena.
Pro urychlení vyhledání je seznam
odběratelů a provozoven možné omezit filtrem, zadaným buď přes dotykový
displej, nebo hlasovým vstupem.
Po výběru odběratele a provozovny
se zobrazí základní formulář objednávky. Ten umožňuje

Jedná se o nový model tiskárny,
který nenavazuje na žádnou předchozí
řadu. Od ostatních stolních tiskáren se
liší podporou až 300 m dlouhé barvící
pásky. S cenou shodnou s modelem
GK420 se výborně hodí do takového
prostředí, kde potřebujete tisknout
větší počet menších etiket na omezeném prostoru.
Ideální jsou např. kanceláře, banky,
pojišťovny, lékárny nebo nemocnice.
Tiskárna podporuje standardní komu-

Pak prodejce vyrazí do terénu. Když
přijede k zákazníkovi, identifikuje jej
vhodným způsobem – možností je celá
řada: Sejmutím čárového kódu s jeho
identifikací (z osobní kartičky či z katalogu zákazníků), zadáním kódu z klávesnice mob. terminálu či vyhledáním
partnera v seznamu partnerů na displeji
terminálu. Založí tak prodejní doklad.
Buď půjde o prodej za hotové, nebo o
dodávku na fakturu. To může být pevně
předvoleno v katalogu zákazníků, nebo
to může rozhodnout prodejce podle vůle
zákazníka.
Zákazník si potom vybírá zboží,
prodejce jej identifikuje sejmutím
čár. kódu (event. nouzově zadáním z
klávesnice) a určuje množství (počet
kusů, hmotnost) z klávesnice. Někdy
se zde pracuje s hmotnostními kódy
EAN, tedy s kódy, jež kromě identifikace zboží obsahují i hmotnost
výrobku. Sejmutím čár. kódu je tak
automaticky určeno i zboží, i jeho
hmotnost (např. balená drůbež). Na
displeji čtečky se zobrazují jednotkové
ceny zboží i výsledné ceny podle odebíraného množství, do ceny se event.
promítají slevy. Mechanismus slev se
v konkrétním řešení obvykle nastavuje
podle požadavků zadavatele, nicméně
mobilní čtečka nemůže suplovat výkonný databázový mechanismus informačního systému provozovaného
na PC, pročež se obvykle hledají nějaká zjednodušující pravidla.
Když se odběratel rozhodne, že si
vybral vše, co potřebuje, prodejce vytiskne doklad na mobilní tiskárně (napájené z akumulátoru nebo z autobaterie), kterou vozí / nosí s sebou a kterou

obsah objednávky: přidávat zboží do objednávky, u zboží
již zadaného měnit množství, cenu
nebo zboží přímo smazat
	zobrazovat aktuální údaje: odběratele/
provozovnu, zboží (druh, množství,
cenu), celkovou cenu objednávky
 objednávku uzavřít
	případně celou objednávku stornovat

Pro urychlení vyhledání je seznam
zboží možné omezit filtrem buď zadaným přes dotykový displej, nebo hlasovým vstupem.
Po vybrání konkrétního zboží se
řádek „otevře“ – zpřístupní se zadání
množství a případná změna předdefinované ceny. Zároveň se znepřístupní
ostatní řádky seznamu.
Po zadání potřebných údajů objednání položky dealer potvrdí stiskem
tlačítka OK, nebo výběr zboží zruší.

Přidání zboží do objednávky
Novou položku zboží je možné přidat
stiskem tlačítka „+“ základního formuláře objednávky.
Tablet zobrazí seznam zboží včetně
doporučených cen a slev. Konkrétní
zboží dealer vybere dotykem na řádku
požadovaného zboží.

Ukončení objednávky
Po zadání všech požadovaných položek
zboží dealer objednávku ukončí stiskem
tlačítka základního formuláře objednávky.
Tablet poté umožní zadat dealerovi
nepovinnou poznámku pro pracovníky centra, kteří objednávku po přijetí
zpracovávají, povinné datum doručení

pokračování ze strany 1

Při synchronizaci se data nahrají do
paměti terminálu. Tím je zajištěn jeden
ze základních požadavků - možnost používat tablet offline i v místě bez datového připojení.

GC420

	aktualizovat

GT800

nikační rozhraní vč. ethernetu (ZebraNet PrintServer 10/100).
Pokud tedy hledáte malou levnou
stolní tiskárnu s kapacitou tisku až
300 m za den, je GT800 tou správnou
volbou.
Hlavní technické parametry jsou následující:
 Termo nebo termotransfer tisk
 Max. šíře tisku 102 mm
 Tiskové rozlišení 203 dpi
 Max. rychlost tisku 127 mm/sec.

Zebra QL320

ovládá bezdrátově přímo z mobilního
terminálu. Daný prodej a tedy i doklad
je tím dokončený a je možné založit
nový doklad pro nového (nebo i stejného) partnera.
Na konci dne, po návratu do domovské firmy, prodejce nejdříve čtečkou
provede navrácení zbylého zboží do
skladu (ve čtečce vznikne příslušný doklad – „vykládka“). Pak provede přenos veškerých pořízených dat ze čtečky
do počítače PC.
Uvedený příklad může mít mnoho
dalších podob a vlastností, obvykle se
přizpůsobuje zvyklostem konkrétního
uživatele a hlavně možnostem inform.
systému provozovaného na PC.

dle požadavku odběratele a požadavek,
ze kterého distribučního centra má být
zboží expedováno.
Odeslání objednávky
Posledním krokem je volba odeslání –
dealer může zvolit odeslání okamžité
nebo uložení do paměti tabletu s odesláním „později“. Není-li dostupné datové
připojení, je možné pouze uložení do
paměti.
V případě uložených objednávek
je dealer na tuto skutečnost upozorněn textem „Uložené objednávky“ na
úvodním formuláři aplikace s možností
volby „ručního“ odeslání.
Uzavření objednávky
Odesláním nebo uložením je objednávka uzavřena, systém je připraven na
vytvoření další.

GT800
	Jednotné

komunikační rozhraní
SER/PAR/USB
 Paměť 8MB Flash/8MB SDRAM
 Podpora jazyka EPL/ZPL
	Barvící pásky jsou kompatibilní s tiskárnou Zebra ZT220
(FrK)

Běžnou praxí je např. to, že
ráno, dříve než prodejce vyrazí na
objízdnou trasu, se pro některé partnery
nahrají do čtečky objednávky zboží.
Prodejce pak u konkrétního zákazníka
vydává zboží podle objednávky.
V praxi se někdy používá i datová komunikace přes mobilní operátory, tedy
přenos dat mezi inform. systémem v sídle
firmy a mobilním terminálem, s nímž se
pohybuje prodejce v terénu i v průběhu
dne, to však bývá zapotřebí spíš při pořizování objednávek, kdy je třeba co nejvíce spěchat s jejich realizací.
(Cep)

Zpracování objednávky nadřízeným
IS WinVABANK
Objednávka je po odeslání ihned
zpracována nadřízeným IS WinVABANK společnosti Gornicky,
který z ní automaticky vytvoří „regulérní“ objednávku informačního
systému.
ZÁVĚREM
Přestože se uvedený SW poněkud
vymyká běžným aplikacím vyvíjeným v rámci společnosti ICS (zaměřeným především na využití čárových
a dvoudimenzionálních kódů), spokojenost vedení firmy Gornicky a reálné
intenzivní denní využívání tabletů
při tvorbě nákupních objednávek nás
opravňuje k tvrzení, že požadavky i
cíle zákazníka jsou beze zbytku naplněny.
(VCh)
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BHT-1300 - vyladěný nástupce
Po určité době představujeme novinku
společnosti DENSO,
kterou je mobilní
terminál BHT 1300.
Tento model se snaží
o skloubení všech výhod předchozích terminálů s nativním systémem (BHT 800
a BHT 900). Má určitě hodně předpokladů tyto modely s úspěchem plnohodnotně nahrazovat a v řadě aplikací je
zcela zastíní. Srovnání některých parametrů je uvedeno v porovnávací tabulce.

Série BHT 1300 nabízí skvělé
a rychlé čtecí vlastnosti. Díky použité
technologii CCD scanneru je možné
číst i čárové kódy ve špatné kvalitě.
Reálná čtecí vzdálenost je až 550 mm,
což je u této kategorie terminálů velice
slušný výsledek. Terminál si uchoval
kvalitní displej, a to jak ve velikosti, tak
v provedení. Barevný displej QVGA
s vysokým rozlišením a ergonomický design nabízejí velmi příjemnou obsluhu.
Umožní kvalitní zobrazení 10 řádků
a 20 sloupců, nebo 24 řádků a 22
sloupců. Kvalitativní posun se nevy-

Typ snímače BHT

BHT - 800

BHT - 900

BHT - 1300

Skener/čtecí vzdálenost

CCD, do 550 mm, imager

CCD, do 450 mm

CCD, do 550 mm imager

Paměť

23 MB RAM pro data

8 MB RAM pro data

45 MB RAM pro data

Displej

barevný QVGA 240 x
320 bodů

černobílý 128 x 96 bodů

barevný QVGA 240 x
320 bodů

Krytí / teplota

IP 54 / -5°C

IP 54 / -5°C

IP 54 / -20°C

Napájení

Akumulátor

2xAA baterie nebo 2xAA
akumulátory

3xAAA baterie nebo
akumulátor

Komunikace

IrDA / Wi-fi

IrDA / Bluetooth / kabel
miniUSB

IrDA / Wi-fi / Bluetooth /
kabel miniUSB

Hmotnost

200 g

160 g

200g

hnul ani operační paměti terminálu.
Paměť 64MB RAM zajišťuje dostatečnou kapacitu pro data a také rychlost
provozovaných aplikací. Tato velikost
operační paměti již ve většině aplikací
uživatele neomezuje, jak tomu bývalo u
předchozích modelů. Terminál je stejně
jako jeho předchůdci vybaven nativním
operačním systémem. Je tím zachována
kompatibilita s původními modely a zároveň se otevírají nové možnosti. Podařilo se prodloužit dobu provozu na jedno
nabití (oproti BHT 800) na slušných 95
hodin v dávkovém režimu a na 28 hodin
v režimu bezdrátového připojení u lineárního provedení a při použití většího
akumulátoru. Další velkou předností
je kompatibilita nového terminálu se
všemi perifériemi řady BHT 300 zahrnujícími komunikační jednotku, nabíječku a akumulátor. Také je jediným
zařízením ve své kategorii, které i přes
svou malou hmotnost (cca 200g) vydrží
až 60 pádů na beton z běžné výšky. Povedlo se zde spojit zdánlivě neslučitelné,

jako je subtilní provedení a špičková
odolnost. Standardem je krytí IP 54
a teplotní odolnost -20°C až +50°C, čímž
se výrazně liší od předcházejících mo-

delů, které měly garantovanou teplotu
pouze -5°C. Oproti BHT 800 umožňuje
i přímou komunikaci s PC přes kabel
s mikro USB konektorem. 
(JoPe)

mohou se fotky nahrát na SD kartu
a z té pak načítat fotky v dané aplikaci.
Můžeme tak popř. obejít přenášení fotek
v rámci datové komunikace.
Některá zařízení jsou vybavena zabudovaným foťákem. Aplikace ve čtečce
pak může nabídnout pořizování fotografií
předmětů i během inventury. Lze použít
i mob. terminál se čtečkou 2D kódů
(imagerem) - tím se též dají pořídit fotografie, ale nekvalitní. V takovém případě
bývá zapotřebí dobré nasvícení předmětu. V praxi zatím v oblasti inventarizací majetku schopnost pořizovat fotky
mobilním terminálem nebývá požadována. Nicméně nabízí se možnost tuto
schopnost využít například pro zaznamenání rozsahu poškození inventovaných předmětů nebo pro následnou iden-

tifikaci předmětů bez identifikačního
označení.
Pokud vás tato myšlenka zaujala, budeme potěšeni, a pokud ji chcete realizovat, budeme ještě radši.

(Cep)

Inventura majetku i dle obrázku
Nějaký čas jsme
nepřinášeli
žádné
zásadní novinky v
oblasti inventarizace
majetku s čárovým
nebo 2D kódem.
Vypadalo to, že při
použití zmíněných
způsobů identifikace již není mnoho
požadavků, ale ani možností, které by
zásadním způsobem ovlivnily způsob
provádění inventur. Doba však pokročila a spolu s ní i technologie. Díky
tomu zde můžeme představit jednu
novinku, která umožní zavedení nového „rozměru“ v oblasti inventarizace. Mluvíme o práci s fotografiemi,
resp. s obrázky.
Možnosti HW i SW narůstají, tudíž
konkrétní sw aplikace běžící na novém
HW mohou více nabídnout. Díky tomu
se ovšem stupňují i požadavky uživatelů.
Velké množství mobilních terminálů
(čteček) dnes pracuje v grafickém režimu,
v barevném provedení, a dovoluje tak
i komfortnější podobu obrazovek, resp.
displejových formulářů a nabídek. Např.
se snáze zobrazují data formou seznamů,
k dispozici jsou grafické symboly apod..
Hlavní novinkou, na kterou chceme upozornit, je možnost zobrazit fotografii

nebo sadu fotografií k danému inventovanému předmětu. Existuje několik
cest, jak tuto možnost využít - záleží na
podmínkách a potřebách jednotlivých
uživatelů. Zmíníme dva hlavní směry,
kterými se můžeme ubírat. Jedním je
možnost pracovat s typovými obrázky
například z katalogu dodavatele, a více
předmětům tak přiřadit jeden obrázek.
Tento přístup je vhodný u unifikovaného
majetku, kde sortiment předmětů není
příliš široký, a tak je tedy možno s rela-

Elektronická vizitka
Obsloužit kvalifikovaně
dnešního
zákazníka
není
právě snadný úkol.
Lidé očekávají nekonečné sklady, neustále plné regály
a
informovanou
obsluhu, která jim poskytne kvalifikovanou odpověď během okamžiku tak jak jsou zvyklí např. na internetu.
Nová kategorie zařízení - SB1 chytrá
visačka - pomáhá prodejcům v této
nelehké úloze.
Díky elektronické jmenovce, kterou
lze nosit na krku, za pasem nebo na
ruce, může každý zaměstnanec snímat
1D a 2D kódy na zboží pro provedení
kontroly cen nebo inventury, případně
pro zjištění jiných relevantních informací o daném zboží. Výkonný 1D a
2D snímač umožňuje snadné načtení
kódů, a to i v případě, že jsou špinavé

nebo poškozené. V případě, že se obsluha potřebuje na něco dotázat, může
pouhým stiskem tlačítka PTT (push-to-talk) přímo komunikovat s kolegy
nebo s nadřízenými. Terminál SB1 je
zařízení navržené tak, aby odolávalo

tivně malým množstvím fotek obsáhnout
mnoho předmětů. Druhým přístupem je
vytipování pouze některých předmětů
(většinou drahých, vzácných nebo obtížně rozpoznatelných) a k nim přiřadit
třeba několik fotek.
Je zbytečné používat fotografie s příliš velkým rozlišením - možnosti malých
displejů jsou limitované a velké grafické
soubory zbytečně zabírají místo v paměti, případně zdržují přenos dat. Jestliže čtečka dovoluje použítí SD karty,

pádům, nárazům a každodennímu používání. Výkonná baterie bez problémů
umožňuje využívat zařízení po celou
dobu pracovní směny. Díky použití
energeticky nenáročného E Ink® Pearl
displeje je možné, aby SB1 zvládl více
než 14 hodin provozu na jedno nabití.
Jakmile je SB1 v režimu jmenovky, lze
informace jako je jméno zaměstnance,
jeho fotografie a další, zobrazovat s takřka nulovou zátěží baterie. Výsledkem
všech výše uvedených vlastností je neustále informovaný pracovník, který má
permanentní přístup k požadovaným a
aktuálním informacím, takže může svoji
produktivitu využít na maximum.
Další možnou aplikací je nasazení ve
zdravotnictví. Zde je možné díky využití
vlastností SB-1 zefektivnit a usnadnit
práci zdravotnického personálu, který
může okamžitě snímat takřka jakýkoliv čárový kód, stejně tak jako obrázky,
nebo nechat elektronicky podepsat dokumenty. Všechny tyto úkony eliminují
náročnou práci při zapisování údajů do
papírové dokumentace a její následné

přepisování do informačních systémů,
které navíc bývají častým zdrojem chyb.
Díky automatickému sběru dat lze eliminovat a vylepšit následující problémy:
	Chyby v medikaci, z čehož vyplývá
zvýšení bezpečnosti pacientů.
	Zvýšení efektivity a přesnosti pracovníků, která je požadována ve zdravotnictví.

	Potřebná

informace je získána přímo
u pacienta.
Výsledkem je poskytnutí kvalitnější péče pacientovi a lepší pracovní prostředí pro personál, který
se může naplno věnovat své práci,
místo aby se zdržoval přepisováním
záznamů.

(PeK)

4

DPM technologie přímého značení
Direct Part Marking (DPM) je
technologie pro vytvoření kódu
přímo na předmětu nebo na povrchu materiálu trvalým způsobem
namísto tisku například na etikety a jejich následné aplikace na
označovaný předmět či materiál.
Existuje několik metod pro přímé
značení objektů. Každá z nich má
své výhody, nevýhody a specifické
vlastnosti z hlediska trvanlivosti,
nákladů a snadnosti čtení. Laser
a leptání jsou nejrozšířenější metody, jsou použitelné pro mnoho
různých materiálů a zároveň nabízejí vynikající kvalitu značení.

Laser

Technika s použitím laseru nevyžaduje použití
inkoustů, ani nezahrnuje mechanické nářadí, které
by mělo kontaktně upravovat povrch
značeného objektu. Laserové pálení je
označení vytvářením změn charakteristiky povrchu materiálu prostřednictvím
interakce s laserovým paprskem. Laserový paprsek kreslí nebo leptá kód na
povrchu materiálu. V závislosti na výkonu laseru jsou ovlivněny povrchové

změny (změna barvy, žíhání nebo povrchové oxidace).

Chemické leptání

Chemický lept vyžaduje, aby bylo
provedeno maskování s cílem
omezit působení
leptání v ovlivněné
oblasti.
Chemické leptání
může vyžadovat
další výrobní procesy, např. výrobu masky kódu. Relativně nízké
pořizovací náklady značicího zařízení. Výsledná kvalita kódů je
citlivá na důsledné dodržování
technologických procesů značení.

jména v automobilovém průmyslu,
protože je nejtrvanlivějším řešením
značení.

Ink Jet tisk

Inkoustový tisk se
skládá z projektování inkoustu na
povrch značeného
předmětu produkující vzor tvořící kód. Tento postup není
vhodný pro náročná prostředí, avšak
výhodou této technologie je, že může
být použita na všechny typy povrchů,
eliminuje se potřeba papírových štítků-etiket.

Odlitek

Kód je vytvořen
současně se vznikem
výrobku.
Součástí
formy
pro výrobu značeného předmětu je zároveň i část formy
vytvářející kód. Nevýhodou tohoto
postupu je nemožnost pružné změny
značení. Používá se více pro typové
značení. Metoda je nevhodná pro značení proměnných dat (například sériových čísel).
Použití technologie DPM se stává
stále populárnější v mnoha aplikacích.

Hlavním přínosem DPM technologie
je jeho trvanlivost. Trvalá povaha označení zaručuje, že položka může být
identifikována v průběhu svého celého
životního cyklu a v celém dodavatelském řetězci, dokonce i když je značení
vystaveno nepříznivým povětrnostním
vlivům. DPM technologii lze použít
pro různé povrchy materiálů (například kov, plast, sklo). Významným
přínosem DPM technologie je to, že
umožňuje značení pomocí velmi malých kódů na omezeném prostoru tam,
kde standardní etikety nelze použít jako
spolehlivý a stabilní způsob označování. 
(ps)

Mikro úder

Mikro úder se
skládá ze série
mechanických
úderů
provedených
speciální
jehlou, které zanechávají ve značeném materiálu na
povrchu důlky. Důlky jsou v určitých místech, kde vytvářejí rozdíly v
odraze světla a tím i kontrastu, které
jsou nutné pro správné čtení kódů.
Tato technologie se používá ze-

Snímač DATALOGIC PowerScan PD9530 DPM imager
Vhodným
řešením
pro
čtení
DPM kódů je snímač PowerScan™
PD9530. Je to
odolný
robustní
ruční snímač navržený pro čtení
kódů označené DPM technologií. PowerScan PD9530 - DPM imager má
nejnovější optiku a software od Datalogic, čtení kódů DPM je snadné a
intuitivní. Typická čtecí vzdálenost je
4-5 cm v závislosti na použité DPM
technologii, rozlišení kódu, materiálu
a typu povrchu. Skener je také schopen číst standardní čárové kódy vytištěné na etiketách. Použití optiky s
vysokým rozlišením umožňuje čtení
velmi malých kódů, kódů s vysokým
rozlišením.
Intuitivní zaměření umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti čtení. Po-

Dění v ICS
Tentokrát budeme struční a vybereme
jen několik málo informací ze všeobecně rušného dění v naší firmě.

Především chceme zmínit to, že u nás
nastoupily dvě nové kolegyně, se kterými
budou naši partneři a zákazníci velmi
často v kontaktu. Jsou to slečny Barbora
Chamrádová a Lucie Eliášová. Obě se
budou mimo jiné podílet na zajišťování



obchodní konzultant - spotřební materiál

werScan 9530 - DPM
imager používá měkké
- pulsní bílé osvětlení,
které má za následek
snížení blikání a je přívětivější pro
uživatele. Technologie Motionix ™
detekuje přirozené činnosti provozovatele a automaticky přepne skener do
požadovaného režimu čtení.





neúnavného sběru dat pro uživatele
Podporuje jakékoliv DPM
P
odporuje 1D, skládané a 2D kódy,
zachycení obrazu
T
řída krytí: IP65
(ps)

Vlastnosti:
 V
šesměrové






čtení od 0 cm až na
více než 1,0 m
V
ysoce viditelný čtyřbodový záměrný kříž pro cílené skenování
N
ové měkké pulsní bílé světlo pro
nasvětlení
D
atalogic je 3GL™ (3 Green Lights) technologie zeleného bodu
a hlasitého bzučáku pro potvrzení
správného načtení
E
rgonomický tvar
poskytuje hodiny

recepce a realizace zakázek

Lucie Eliášová

Barbora Chamrádová

lucie.eliasova@ics.cz

barbora.chamradova@ics.cz

dodávek a expedice HW a spotřebního
materiálu a poskytovat informace o stavu
těchto zakázek. Slečna Chamrádová bude
mít na starosti recepci naší firmy a slečna
Eliášová se bude specializovat na spotřební materiál.
 V říjnu zástupci naší společnosti přijali pozvání na oslavu 30. výročí založení
společnosti GS1. Akce probíhala v příjemném prostředí pražského Jihoměstského pivovaru a ICS zde obdržela pa-

mětní plaketu vydanou k danému výročí
jako výraz poděkování za dlouholetou
spolupráci s GS1.
 I letos naši pracovníci s úspěchem
absolvovali testy GS1 v rámci programu
akreditovaných partnerů, a to v oblasti:
1. Systém GS1
2. GS1 symboly
3. GS1 ELE (evropská logistická etiketa)
4. Kvalita symbolů

(Cep)

Události

