
Λύσεις βιομηχανικής πληροφορικής & 
σάρωσης
Σκάνερ barcode



Καταγραφή δεδομένων
εύκολα.
Αποτελεσματική διαχείριση στην εφοδιαστική αλυσίδα με το κατάλληλο σκάνερ 
barcode.

Με τα ανθεκτικά και κατάλληλα για τη βιομηχανία σκάνερ  barcode από επιλεγμένους ηγέτες της αγοράς, σας 
υποστηρίζουμε στις σύγχρονες λειτουργίες αποθήκης  με την αξιόπιστη και σε πραγματικό χρόνο ταυτοποίηση των 
προϊόντων, την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και τη βιώσιμη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σας.

Με τη βοήθεια χειροκίνητων σκάνερ  barcode, μπορείτε να καταγράφετε και να ελέγχετε τα προϊόντα και τις θέσεις 
αποθήκευσης σε πραγματικό χρόνο  μέσω του αντίστοιχου  barcode κάθε φορά που αυτά εισάγονται ή εξάγονται από 
την αποθήκη. Τα ασύρματα, ενσύρματα ή πλήρως αυτόματα σκάνερ  μπορούν να διαμορφωθούν ξεχωριστά και να 
συνδεθούν με την εφαρμογή σας για κινητές συσκευές.

Η υποστήριξη διαφορετικών συστημάτων αναγνώρισης και η εμβέλεια που φτάνει έως και πάνω από  10 μέτρα 
επιτρέπουν την υλοποίηση εξατομικευμένων λύσεων με βάση δοκιμασμένα τυποποιημένα εξαρτήματα.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

• Αξιόπιστη ταυτοποίηση προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.

• Χειροκίνητα και αυτόματα σκάνερ με εμβέλεια πάνω από 10 μέτρα.

• Ενσύρματα, ασύρματα ή πλήρως αυτόματα.

• Δυνατότητα προβολής διαφόρων συστημάτων αναγνώρισης.

• Δυνατότητα εξατομικευμένης διαμόρφωσης.



Σκάνερ barcode από την Jungheinrich
για μέγιστο όφελος του πελάτη.

Αποδοτικότητα Εξατομίκευση Ασφάλεια
Μέγιστη απόδοση με τα 
αποτελεσματικότερα 
εργαλεία.

Ένα εργαλείο τόσο μοναδικό 
όσο και η επιχείρησή σας

Άριστες προϋποθέσεις για 
ασφαλή εργασία.

Ταυτοποίηση προϊόντων σε 
πραγματικό χρόνο, εξάλειψη 
μπερδεμάτων και αποφυγή 
λανθασμένων παραδόσεων - το 
σωστό σύστημα σκάνερ barcode 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη, από 
τη μείωση της προσπάθειας 
απογραφής μέχρι τα σωστά 
επίπεδα αποθεμάτων.

Επωφεληθείτε από εξατομικευμένες 
λύσεις σκάνερ για μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα: Διαμορφώστε τα 
σκάνερ barcode εξατομικευμένα 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και 
μειώστε σημαντικά το ποσοστό 
σφαλμάτων στην αποθήκη.

Εκτιμάτε την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία στην αποθήκη; Τα σκάνερ 
barcode της Jungheinrich ελέγχουν 
αυτόματα όλες τις διαδικασίες 
συλλογής παραγγελιών στην 
αποθήκη σας και διασφαλίζουν ότι 
κάθε προϊόν φτάνει στη σωστή θέση 
αποθήκευσης.

Επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες
• Χειροκίνητα σκάνερ barcode για 

την καταγραφή barcode.
• Διατίθενται επίσης με τερματικά 

χειρός.
• Αυτόματα σκάνερ barcode για το 

φορείο περονών του 
μηχανήματός σας.

• Σκάνερ καρπού ή δακτύλου για 
λειτουργία hands-free κατά τη 
διάρκεια της συλλογής 
παραγγελιών.

• Μονάδες ανάγνωσης με λέιζερ, 
κάμερα ή RFID.

Κορυφαίος εξοπλισμός
• Επιλογή ενσύρματων ή 

ασύρματων.
• Εμβέλεια ανάγνωσης πάνω από 

10 μέτρα.
• Δυνατότητα εξατομικευμένης 

διαμόρφωσης
• Διάφορα συστήματα 

αναγνώρισης
• Προαιρετικά με αυτόματη 

επιβεβαίωση barcode.

Δυνατότητα εξατομικευμένης 
διαμόρφωσης
• Εξατομικευμένες λύσεις για τους 

πελάτες με βάση δοκιμασμένα 
τυποποιημένα εξαρτήματα.

• Δυνατότητα για διάφορα σκάνερ 
barcode, τύπους barcode και 
μεγέθη barcode.

• Ετικέτες κατάλληλες για κάθε 
ανάγκη.

• Δυνατότητα εφαρμογής σε 
πολλές διαφορετικές 
αποστάσεις σάρωσης

Εξατομικευμένες λύσεις service και 
υποστήριξης
• Εξατομικευμένη ανάλυση 

αναγκών
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

ρύθμιση και υποστήριξη από 
έναν και μοναδικό προμηθευτή

• Προσωπική υποστήριξη

Μεγαλύτερη ασφάλεια διαδικασιών
• Αυτόματος έλεγχος για αποφυγή 

σφαλμάτων
• Εξατομικευμένη διαμόρφωση για 

μέγιστη δυνατή ασφάλεια 
διαδικασίας

• Βελτιστοποιημένη ασφάλεια 
εργασίας λόγω μειωμένου 
ποσοστού σφαλμάτων.



Jungheinrich Hellas ΕΠΕ
Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό
13678 Αχαρνές
Τηλ. 210 2447800
Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

 

Τα εργοστάσια παραγωγής στο 
Norderstedt, Moosburg και Landsberg 

είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα 
και το κέντρο διακίνησης 

ανταλλακτικών στο Καλτενκιρχεν
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