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V naší nabídce naleznete širokou škálu ručních snímačů čárových kódů (bezdrátových i s kabelem) s funkcemi 
pro vysoké zatížení v náročném průmyslovém prostředí i pro aplikace v maloobchodě a lehkém průmyslu. 

Mobilní terminály pro sběr a zpracování dat od našich partnerů vynikají robustností a odolností. Využití naleznou 
zejména v oblastech skladování, maloobchodu a při komunikaci mobilních pracovníků. 

Nabízíme tiskárny plastových karet od těch nejmenších pro potisk karet v nízkých objemech, po výkonné 
tiskárny s možností aplikace ochranných bezpečnostních prvků. 

Naše rozsáhlé portfolio tiskáren etiket (nazývané také tiskárny čárového kódu) zahrnuje modely vhodné pro 
každou aplikaci: vysoko výkonné tiskárny pro výrobní haly, mobilní tiskárny pro využití v terénu, tiskárny pro 
potisk etiket ve středně velkých objemech i malé stolní tiskárny. 

Rychlé odbavení zákazníků u pokladen je jedním z nejdůležitějších faktorů maloobchodního prodeje. Pultové 
snímače čárových kódů z našeho produktového portfolia představují skvělou volbu pro dosažení vyššího výkonu 
a produktivity. 

Náš tým zkušených a vyškolených odborníků vám poradí s výběrem, nastavením a instalací stacionárních 
snímačů čárových kódů určených pro vysokorychlostní montážní linky a prostředí s velkým objemem snímání. 
Stacionární snímače vám poskytnou maximální flexibilitu ve většině průmyslových aplikacích.

Naše nabídka zahrnuje i aplikátory etiket, které se vyznačují snadnou obsluhou a nastavením, extrémně nízkou 
poruchovostí a vysokou rychlostí aplikace etiket. Kontaktujte nás, navrhneme to nejelektivnější řešení pro vaše 
aplikace. 

HARDWARE PRO ČTENÍ A TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ
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Vyvíjíme a nabízíme softwarové aplikace založené na moderních technologiích čárových 
kódů a RFID, pro zefektivnění pracovních procesů. Naší fi lozofi í je jednoduchost. Součástí 
portfolia společnosti Datascan jsou i profesionální aplikace pro návrh a tisk etiket, čárových 
kódů a plastových karet. 

Servis a technická podpora jsou nedílnou součástí našich služeb. Díky odborným znalostem 
a zkušenostem našeho kvalifi kovaného technického týmu jsme schopni vám poskytnout 
profesionální a kvalitní záruční, pozáruční i mimozáruční servis. Požadujete-li nadstandardní 
podporu, nabízíme uzavření servisního kontraktu. 

SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

SERVIS A TECHNICKÁ PODPORA

Bezdrátová technologie dnes představují řešení opravdu dostupné a spolehlivé. 
Poskytneme kompletní vysokorychlostní řešení v budově, mimo budovu i v pohybu, včetně 
návrhu rozmístění zařízení v objektu a samotné realizace.

Výběr kvalitního spotřebního materiálu ovlivňuje spolehlivost tiskárny a kvalitu tisku. 
Spolupracujeme pouze s partnery, kteří se řadí mezi špičkové výrobce spotřebního 
materiálu v oblasti automatické identifi kace. Vyrobíme i potiskneme etikety splňující přísné 
lékařské a potravinářské normy, dodáme barvicí pásky do tiskáren, plastové karty, RFID 
tagy a čistící příslušenství. 
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Datascan, s.r.o. je součástí mezinárodního holdingu Datascan International. Mnohaleté zkušenosti v oblasti automatické identifi kace 
si na trhu budujeme od roku 1992. Odborné znalosti našeho obchodního týmu pocházejí z dlouholeté spolupráce s našimi partnery, 
předními výrobci zařízení na čárové kódy. Jsme schopni navrhnout kompletní řešení pro čtení a tisk čárových kódů, 2D kódu a RFID. 
Bez ohledu na velikost projektu nebo rozpočet navrhneme optimální a efektivní řešení aplikovatelná v oblastech skladového 
hospodářství, obchodu, administrativě či výrobě. Součástí produktového portfolia Datascanu jsou i optoelektronické senzory 
a autorizovaný servis s technickou podporou.

Datascan, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno, Česká republika, 

Tel: +420 545 215 558, Fax: +420 545 574 751
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