
Industriālie IT un skenēšanas 
risinājumi
Svītrkodu skeneri



Vienkāršota
datu uzskaite.
Efektīva loģistika ar pareizo svītrkodu skeneri.

Ar izturīgiem un industriālai videi piemērotiem svītrkodu skeneriem, kurus esam izvēlējušies no tirgus līderu piedāvātā ierīču 
klāsta, mēs modernas noliktavas darba ikdienā palīdzam droši un reāllaikā identificēt preces, samazināt kļūdu iespējamību un 
ilgtspējīgi optimizēt Jūsu darba procesus.

Izmantojot manuālos svītrkodu skenerus, Jūs pēc attiecīgā svītrkoda, veicot jebkurus ar preču iekraušanu vai izkraušanu 
saistītos darbus, reāllaikā varat uzskaitīt un kontrolēt savas preces un to uzglabāšanas vietas. Gan bezvadu skenerus, gan ar 
vadu aprīkotos skenerus, gan arī pilnībā automātiskos skenerus iespējams individuāli konfigurēt un piesaistīt Jūsu mobilajam 
IT risinājumam.

Atbalsts, ko nodrošina dažādas identifikācijas sistēmas un vairāk nekā 10 m darbības rādiuss, ļauj ieviest individuālus 
risinājumus uz jau pārbaudītu standarta komponentu bāzes.

Visas priekšrocības īsumā

• Droša preču identifikācija reāllaikā.

• Manuāli un automātiski skeneri ar vairāk nekā 10 m darbības rādiusu.

• Ar vadu, bez vada vai pilnībā automātiski.

• Izmantojamas dažādas identifikācijas sistēmas.

• Individuāli konfigurējami.



Jūsu Jungheinrich svītrkodu skeners
lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.

Efektivitāte Individualitāte Drošība
Maksimāla veiktspēja ar 
efektīvākajiem rīkiem.

Rīks, kas ir tikpat 
individuāls kā Jūsu 
bizness.

Vislabākie priekšnoteikumi 
drošam darbam.

Preču identificēšana reāllaikā, kļūmju 
un kļūdainu piegāžu novēršana – 
atbilstošā svītrkodu skeneru sistēma 
sniedz dažādas priekšrocības, sākot 
no samazināta inventarizācijas darbu 
apjoma līdz pat pareiziem noliktavas 
krājumiem.

Izmantojiet precīzi pielāgotus 
skeneru risinājumus vēl lielākai 
efektivitātei: konfigurējiet savus 
svītrkodu skenerus pavisam 
individuāli atbilstoši savām prasībām 
un būtiski samaziniet kļūdu 
iespējamību noliktavā.

Vai Jums savā noliktavā ir svarīga 
drošība un uzticamība? Jungheinrich 
svītrkodu skeneri automātiski kontrolē 
visus komplektēšanas procesus 
noliktavā un nodrošina, lai katra prece 
nonāktu pareizajā uzglabāšanas vietā.

Vajadzībām atbilstošas izvēles 
iespējas
• Manuāli svītrkodu skeneri 

svītrkodu lasīšanai.
• Pieejami arī ar plaukstas 

termināļiem.
• Automātiski svītrkodu skeneri 

uzstādīšanai pie Jūsu iekrāvēja 
dakšas karietes.

• Uz plaukstas virspuses vai pirksta 
pārnēsājami skeneri, kas 
nodrošina brīvas rokas 
komplektēšanas darbu veikšanai.

• Uz lāzera, kameras vai RFID bāzes 
veidoti lasītāji.

Pirmklasīgs aprīkojums
• Pēc izvēles ar vadu vai bez vada.
• Lasītāju darbības rādiuss 

pārsniedz 10 m.
• Individuāli konfigurējami.
• Dažādas identifikācijas sistēmas.
• Kā opcija pieejama arī 

automātiska svītrkoda 
apstiprināšana.

Individuālas konfigurēšanas iespējas
• Klientiem individuāli pielāgoti 

risinājumi uz praksē pārbaudītu 
standarta komponentu bāzes.

• Iespējami dažādi svītrkodu 
skeneri, svītrkodu tipi un svītrkodu 
izmēri.

• Jebkurām vajadzībām atbilstoši 
etiķešu materiāli.

• Iespējams dažāds skenēšanas 
attālums.

Precīzi pielāgots serviss un atbalsts
• Individuāla vajadzību analīze.
• Konsultācijas, ierīkošana un 

atbalsts no viena ražotāja.
• Personīgas konsultācijas.

Droši procesi
• Kļūdu novēršana ar automātisku 

kontroli.
• Maksimāli iespējama procesu 

drošība, pateicoties precīzi 
pielāgotām konfigurācijām.

• Uzlabota darba drošība, samazinot 
kļūdu iespējamību.



SIA Jungheinrich Lift Truck
Rītausmas iela 23
Rīga, LV-1058
Latvija
Telefons +371 67 813 913
Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv  
www.jungheinrich.lv

 Jungheinrich rūpnīcas, pārdošana un 
serviss Eiropā ISO 9001/ ISO 14001.  
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