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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.

Řešení pro 
ZDRAVOTNICTVÍ



• Sběr dat pomocí lineárního snímání nebo pomocí 2D 
Imageru

• ‘Green Spot’ technologie zpětné vazby správného 
přečtení 

• Drátové a bezdrátové připojení

• Bluetooth® bezdrátová technologie

• Datalogic STAR bezdrátový systém™

• Point-to-point a multi-point komunikace

• Možnost dávkového módu

• Dezinfekční pouzdra ošetřené antimikrobiálními aditivy 

• ‘Green Spot’ technologie zpětné vazby dobrého přečtení 

• Drátové a bezdrátové připojení

• Bluetooth® bezdrátová technologie

• Datalogic STAR bezdrátový systém™              

• Online nebo dávková funkce

• Plastová pouzdra rezistentní vůči chemikáliím odolají 
agresivním čisticím prostředkům                 

• Velký, viditelný, barevný dotykový display 

• Sběr dat pomocí laserového snímání nebo pomocí 
Imageru                                                         

• ‘Green Spot’ technologie zpětné vazby správného 
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

• Automatický fotoaparát s bleskem

Aplikace: Sledování jednorázových zásob, Sledování zásob 
určených na sterilizaci, Ověření vypršení platnosti 

Aplikace: Péče u lůžka pacienta, Sledování vzorků, 
Sledování mateřského mléka

Aplikace: Lékárna, Identifikace pacienta, Kontrola: Příjem, 
Laboratoř, Propuštění 

QuickScan™
Gryphon™ Gryphon™ Zdravotnictví ELF™ Zdravotnictví

ADMINISTRATIVA PÉČE O PACIENTA ŘÍZENÍ ZÁSOB

RIDA™ 
Zdravotnictví


