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VEDOUCÍ POSTAVENÍ V RETAILOVÝCH 
TECHNOLOGIÍCH
Technologie firmy Datalogic a její inženýři napomohli zrodu 
používání čárových kódů na pokladnách v maloobchodech 
svým prvním naskenovaním žvýkačky Wrigley v supermarketu 
ve Spojených státech, a to skoro již před 40 lety. Od té doby 
firma Datalogic vyvinula původní skener (Model A) a vylepšila 
technologie používané v tomto odvětví. 

V současnosti vizuální technologie a zobrazovací systémy 
od firmy Datalogic posunuly technologii maloobchodních 
pokladen dopředu:

• Systémy LaneHawk™ od firmy Datalogic 
používají technologii vizuálního 
rozpoznávání povrchu (ViPR™) za účelem 
identifikovaní položek bez použití 
čárového kódu.  

• Firma Datalogic vyvinula první 
100% vícesměrový obrazový 
snímač pro maloobchodní 
prodejny ve svém odvětví -  
Magellan™ 9800i.

• Jade™ automatizovaný 
skenovací portál je revoluční 
pro velké množství potravin 
na pokladnách díky/za 
použití vizuální a zobrazovací 
technologie při skenování 
položek v místech prodeje 
(POS) při více než dvojnásobné 
rychlosti než při ručním 
skenování. 

Datalogic nejen že drží krok s průmyslem, my nastavujeme 
standard.  

Řešení pro
VELKÉ MALOOBCHODNÍ ŘETĚZCE

SPOLEČNOST DATALOGIC 
Datalogic je součástí skupiny Datalogic Group, globálního 
lídra v oblasti automatického zachycování dat a na trzích 
průmyslové automatizace. Jako světový výrobce čteček 
čárových kódů, mobilních počítačů, senzorů, snímacích 
systémů a systémů laserového značení, nabízí Datalogic 
inovativní řešení pro celou řadu aplikací v maloobchodě, 
dopravě a logistice, výrobě a zdravotnictví. Datalogic výrobky 
se používají ve více než třetině světových supermarketů a 
prodejních místech, na letištích, v přepravních a poštovních 
službách. Datalogic má jedinečnou možnost poskytnout řešení 
ulehčující a zefektivňující život lidem. 

Datalogic Spa., je uvedený ve STAR segmentu na Italské burze 
od roku 2001 jako DAL.MI, se sídlem v Lippo di Calderara di 
Reno (Bologna, Itálie). Datalogic Group zaměstnává kolem 
2.400 zaměstnanců po celém světě, rozmístěných ve 30 
zemích. V roce 2014 Datalogic Group vykázala výnosy přes více 
než 464,5 miliónů Euro a investovala přes 43 miliónů Euro do 
výzkumu a vývoje. S portfoliem více než 1.000 patentů je firma 
Datalogic světovým lídrem v oblasti technologie.



• ‘Green Spot’ technologie zpětné vazby správného přečtení 

• Viditelný barevný dotykový display

• Klávesnice anebo Full touch displej

• Podporuje snímání čárových kódů na obrazovkách 
mobilních zařízení                                        

• Snímá Digimarc® čárové kódy 

• Podporuje prezentování multimediálního obsahu 
během nakupování

• Fotoaparáty s vysokým rozlišením a integrovaným 
osvětlením 

• Integrace POS systému v reálném čase 

• Rychlá a jednoduchá instalace vyžadující minimální 
instruktáž 

• Identifikuje výrobky bez detekce čárového kódu 

• Velký, viditelný, barevný dotykový display 

• Sběr dat pomocí laserového snímání nebo pomocí 
Imageru  

• ‘Green Spot’ technologie zpětné vazby dobrého přečtení

• Ergonomický design a robustní konstrukce

• Několik operačních systémů

• Bluetooth® bezdrátová technologie Třída 2 s EDR

• Cisco CCX v4 Certified Laird/Summit 802.11 WLAN

Aplikace: Řízení zásob, Produktový Management: Kontrola 
ceny, Slevy, Tisk štítků, Kontrola skladu

Aplikace: Řešení vizuálního skenování pro snižování ztrát 
ve spodní části košíku (BOB – Bottom Of Basket) 

Aplikace: Samo-nakupování, Zkracovaní řad na pokladnách 
Queue Busting, Řízení zásob, asistovaný prodej

LaneHawk™

AUTOMATIZACE OBCHODU PŘEDCHÁZENÍ ZTRÁTAM ŘÍZENÍ ZÁSOB

• 100% zobrazovací technologie přečte 1D a 2D čárové kódy

• ScaleSentry™ Monitorovací a prevenční systém

• Jednolitý All-Weighs™ váhový plater

• Čtení z displeje mobilních zařízení

• Snímá Digimarc® čárové kódy

• Full touch displej

Aplikace: Odbavení zákazníka

MÍSTO PRODEJE

Falcon™ X3+

DH60
Joya ™ Touch

Skorpio™ X3 Memor™ X3

Joya™ X2
Joya™ Touch

DL-Axist™Joya™ Touch

Magellan™ 9800i Magellan™ 9300i/9400i

Magellan™ 3300HSi

PowerScan™


