
ET50/55
A VÁLLALATI TÁBLAGÉP, AMELYET MUNKÁRA 
TERVEZTEK



NAPIREND

• Az üzleti kihívás

• A megoldás

• Tulajdonságok és előnyök

• Alkalmazások

• Globális szolgáltatások

• Zebra – az igazi mobilitási partner



AZ ÜZLETI 
KIHÍVÁS



4

DOLGOZÓI
ELVÁRÁSOK
A dolgozók olyan táblagépet 
szeretnének, amely legalább 
annyira elegáns és stílusos, mint 
az otthoni táblagépük

DOLGOZÓI 
ELVÁRÁSOK

VÁLLALATI
ELVÁRÁSOK

AMIRE 
ÖNNEK 

SZÜKSÉGE 
VAN…

... táblagépek, 
amelyeket egész 
napos üzleti 
használatra 
terveztek

... nagyvállalati 
szintű adatrögzítési 
funkciók, amelyek 
növelik a munkaerő 
hatékonyságát

... könnyű 
kezelhetőség

... testre szabható a 
munkahelyi
követelmények
teljesítéséhez

AMIT A 
DOLGOZÓK 
AKARNAK… 

... Egy táblagép, 
amely legalább
annyira elegáns
és stílusos, 
mint a dolgozók 
otthoni 
táblagépe

... ugyanolyan 
könnyen 
használható 
grafikus 
alkalmazásokka
l rendelkezik 

... ugyanolyan 
megszokott 
felülete van



A MEGOLDÁS
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MIT VÁRHAT A ZEBRA ET50/ET55 
ESZKÖZTŐL?

• Napjaink legnépszerűbb fogyasztói 
táblagépeinek elegáns stílusa

• Nagyvállalati szintű funkciók 
gyakorlatilag bármilyen típusú adat 
gyors és hatékony rögzítéséhez – 1D/2D 
vonalkódok, fényképek, NFC-címkék és 
videók

• Vállalati szintű strapabíróság

• Vállalati szintű adatbiztonság

• Vállalati szintű kezelhetőség

• Kivételes teljesítményű akkumulátor

• Egy olyan tartozékcsalád, amellyel a 
konkrét munkahelyi igényekre szabhatja 
a táblagépet

AZ ET50/ET55
FOGYASZTÓI STÍLUS

KÍVÜLRŐL…
TISZTA ÜZLET

BELÜLRŐL.



FŐBB 
JELLEMZŐK
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MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN EGY 
ÜZLETI TÁBLAGÉPBEN

1 VÁLASZTHATÓ OPERÁCIÓS RENDSZER: ANDROID VAGY WINDOWS

2 MX A NAGYVÁLLALATI SZINTŰ ANDROIDHOZ

3 WI-FI ÉS 4G LTE A VEZETÉK NÉLKÜLI ADATKAPCSOLATHOZ – BÁRHOL

4 MASSZÍV KIALAKÍTÁS A FOLYAMATOS MUNKAVÉGZÉSHEZ

5 FEJLETT SZKENNELÉSI MOTOROK A GYORS ADATBEOLVASÁSHOZ

6 IPARÁGVEZETŐ ÉRINTŐPANEL

7 TELJESÍTMÉNY SZINTE BÁRMILYEN ALKALMAZÁS FUTTATÁSÁHOZ

8 RUGALMAS AKKUMULÁTOR-ARCHITEKTÚRA AZ ÁLLANDÓ TÁPELLÁTÁSHOZ

9 PÁRATLAN TARTOZÉKCSALÁD A TÁBLAGÉPEK TESTRE SZABÁSÁHOZ

10 VÁLASZTHATÓ MÉRETEK: 8,3 VAGY 10,1 HÜVELYKES KIJELZŐ
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ANDROID™ VAGY WINDOWS

Android 5.1 (Lollipop)

Windows 10

Válasszon a világ két legnépszerűbb mobilalapú

OPERÁCIÓS RENDSZERÉBŐL

A TECHNOLÓGIAI STRATÉGIÁHOZ 
ILLESZKEDŐ OPERÁCIÓS RENDSZER
Olyan operációs rendszert válasszon, amely 
a leginkább teljesíti a különböző típusú 
dolgozók igényeit

MOBILITY EXTENSIONS (Mx) AZ ANDROIDHOZ
Minden egyes ET5X az Mx 
szolgáltatáscsomaggal érkezik, amelynek 
köszönhetően az Android valódi, nagyvállalati 
szintű operációs rendszerré válik
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MOBILITY EXTENSIONS 
(Mx) – ZEBRA

Mx Security
Kiegészítő szolgáltatások, amelyek a biztonság 
veszélyeztetése nélkül teszik lehetővé az Android 
előnyeinek kihasználását

Az eszközökön lévő alkalmazások teljes körű felügyelete –
a telepítéstől kezdve a folyamatos frissítésekig

Kompatibilitás a meglévő mobileszköz-kezelési 
megoldással az egyablakos egyszerűség érdekében

Nagyvállalati szintű adatrögzítés támogatása az ipari 
vonalkódolvasástól az aláírások rögzítésén át az NFC és az 
egyéb adatok beolvasásáig

Mx MAM

Mx MDM

Mx Data Capture

Az összes vállalati szintű funkció, 
amelyre szüksége van az 
Androidon. Teljesítve.
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Wi-Fi ÉS
4G LTE VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT A DOLGOZÓKNAK

A WiFi és a mobiladatátviteli támogatásnak
köszönhetően a négy fal között és a terepen egyaránt 
felveheti a kapcsolatot a dolgozóival 

ROBOSZTUS Wi-Fi- ÉS WLAN-KAPCSOLAT
IEEE 802.11 a/b/g/n (Windows), 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i 
(Android) és 2x2 MIMO (adatküldéshez és 
adatfogadáshoz) technológia a megbízható és
nagyteljesítményű WLAN-csatlakozáshoz

GLOBÁLIS LEFEDETTSÉG A VILÁG LEGGYORSABB 
MOBILALAPÚ ADATHÁLÓZATAIN
A globális 4G LTE, valamint a HSPA+ és az EVDO 
támogatásnak köszönhetően a világ minden táján 
felveheti a kapcsolatot a dolgozóival 



A LEEJTÉSI SPECIFIKÁCIÓ KIVÁLASZTÁSA
Az ET5X-et úgy alkottuk meg, hogy kibírja az 1 méterről 
történő leejtést – ez az érték a masszív keret 
használatával megduplázható 
A leejtési specifikáció betonra – a legkeményebb leejtési
tesztre – vonatkozik

CORNING GORILLA GLASS 3 ÉS
NATIVE DAMAGE RESISTANCE™
A technológiának köszönhetően a kijelző olyan valós 
eseményeket is képes túlélni, amelyek eredménye 
jellemzően kijelzőhiba szokott lenni
IP65-VÉDELEM
Szennyeződésmentes kialakítás, és a teljes erejű 
vízsugár hatását is kibírja

REZGÉSTESZTELVE
Képes hétköznapi szituációk kezelésére bármilyen 
járműben – raktári targoncától kezdve szállítóautóig
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MASSZÍV
ÉS KÉSZEN ÁLL
A MUNKÁRA
…BELTÉRBEN ÉS 
A SZABADBAN
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KORSZERŰ KÉPALKOTÓ MOTORJAINK (OPCIONÁLIS)
Integrált szkennelési motort rögzíthet a bővítőegységre, és 
1D vagy 2D vonalkódokat olvashat be távolabbról és 
gyorsabban, kijelzőről vagy nyomtatott papírról – függetlenül 
attól, hogy a vonalkód koszos, karcos, sérült vagy rosszul 
nyomtatott.

8 MEGAPIXELES HÁTSÓ KAMERA
Ideális olyan dolgozóknak, akiknek vonalkódokat és 
képeket kell időnként beolvasniuk

2 MEGAPIXELES ELÜLSŐ KAMERA
Ideális videohívásokra, és lehetővé teszi a terepen dolgozó 
szerviztechnikusoknak a helyszíni támogatást. Ezáltal
növelhető az első alkalommal történő megoldások aránya.

BLUETOOTH® SMART SZKENNELÉSI OPCIÓK
Önálló, zsebméretű CS4070 kiskereskedelmi pénztári 
használatra, rendeléskezelésre, útnyilvántartásra és még sok
másra; RS507 gyűrűszkenner kéz nélküli szkennelésre

SZINTE 
BÁRMILYEN 
ADATOT KÉPES 
AZONNAL ÉS 
FOLYAMATOSA
N BEOLVASNI
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IPARÁGVEZETŐ, KETTŐS MÓDÚ ÉRINTŐPANEL
... MAXIMÁLIS BEVITELI RUGALMASSÁG ÉS LÁTHATÓSÁG

VÁLASZTHATÓ BEVITELI MÓD
• Ujjal – kesztyűben vagy anélkül
• Az aktív tollal olvasható aláírások rögzíthetők, 

fényképeket vagy elektronikus dokumentumokat 
lehet jegyzetekkel ellátni, vázlatok hozhatók létre, 
valamint jegyzeteket lehet vele készíteni

MŰKÖDŐ BEVITELI MÓDOK – MÉG 
NEDVES KIJELZŐ ESETÉN IS
Emelje magasabb szintre a kapacitív érintőképernyős 
élményt 

BELTÉRBEN ÉS A SZABADBAN
Egy különleges laminálási folyamat korlátozza az 
érintőpanel és a kijelző közötti teret, így a technológia
csökkenti a tükröződést, amely sokszor problémát 
jelent a kijelző szabadban történő használatakor.



TELJESÍTMÉNY
MINDENFÉLE 
ALKALMAZÁS
KEZELÉSÉHEZ
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OPTIMÁLIS MEMÓRIA-
ARCHITEKTÚRA
Az ET50/55 biztosítja a legtöbb 
memóriát ebben a
kategóriában: 4GB RAM/64GB 
flash memória (Windows) és
2GB RAM/32GB flash memória 
(Android) – hozzáférhető
microSDXC kártyahely akár 2
TB támogatással

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, 
TÁBLAGÉPEKRE 
OPTIMALIZÁLT INTEL 
NÉGYMAGOS 
PROCESSZOR
Egy olyan prémium platform, 
amely kellő teljesítményt nyújt 
erőforrásigényes alkalmazások 
akár egyszerre történő
futtatásához is
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RUGALMASABB AKKUMULÁTOR-ARCHITEKTÚRA

NORMÁL, INTEGRÁLT, FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 
CSERÉLHETŐ AKKUMULÁTOR
• Maximális teljesítményű akkumulátor ebben a kategóriában
• 8,3 hüvelyk – 5900 mAh; 10,1 hüvelyk – 8700 mAh

OPCIONÁLIS, MENET KÖZBEN CSERÉLHETŐ 
AKKUMULÁTOR
• Maximális teljesítményű akkumulátor ebben a

kategóriában – 6800 mAh
• Üzem közben cserélhető
• Az akkumulátor teljes teljesítményét akár 16 000 mAh 

értékre növeli 

ÁLLANDÓ TÁPELLÁTÁS
A normál és a menet közben cserélhető opcionális 
akkumulátor együttesen biztosítja az állandó tápellátást –
így nincs szükség az eszköz munkafolyamatból történő 
kivonására akkumulátorcsere vagy töltés miatt

24x7x365 
SZINTŰ
ÁLLANDÓ
TÁP
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A MEGFELELŐ MÉRET A MEGFELELŐ MUNKÁHOZ

10,1 hüvelykes kijelző 8,3 hüvelykes kijelző

Megfelelő méretű kijelző az üzleti alkalmazások futtatásához.



18

PÁRATLAN TARTOZÉKCSALÁD
TESTRE SZABHATÓ A DOLGOZÓK TERMELÉKENYSÉGÉNEK ÉS 
KÉNYELMÉNEK MAXIMALIZÁLÁSÁHOZ

MASSZÍV KERET
• Megduplázza a leejtési specifikációt 1,8 m-re

OPCIONÁLIS AKKUMULÁTOR
• Tölti az elsődleges akkumulátort, és 

kiegészítő tápellátást biztosít
• Üzem közben cserélhető – így az 

ET50/55 mindig munkaképes marad

INNOVATÍV HÁTSÓ BŐVÍTŐEGYSÉG
• Optimális szkennelés, kényelem, 

energiagazdálkodás és rugalmas 
perifériakezelés

• Kényelmes, egykezes szkennelés
• Befogadja az opcionális akkumulátort
• Helyettesíti a normál akkumulátortartó fedelét
• Csuklópánttal
• SE4750 vagy SE4710 fejlett szkennelő

motorok
RUGALMAS, 3 STÍLUSÚ HORDTÁSKA
• Viselheti tokként övön, vállon vagy 

keresztbe vetve

DOKKOLÁS ÉS TÖLTÉS
• Megoldások a mobilis dolgozóknak és a 

háttércsapatnak
• Egyedülálló ShareCradle eszközök, 

amelyek töltik az ET50/ET55-öt és az 
egyéb Zebra-eszközöket 

• Bölcső autókba és teherautókba
• Rögzítők raktári targoncákhoz és egyéb 

járművekhez
• Normál és masszív bölcsők, amelyek 

befogadják a masszív keretet



Stage Now

Mobility Extensions (Mx)

A Mobility DNA az iparág legátfogóbb mobilitási csomagja – kötelező megoldás a 
mobilalapú környezet felgyorsításához és egyszerűsítéséhez. 

MOBILITY 

DNA

Enterprise Home Screen (EHS)

Enterprise Browser

AppGallery

Enterprise Mobility Developers Kit (EMDK)

DataWedge

AZ ANDROIDOS MOBILPLATFORM MŰKÖDÉSE 
EGYSZERŰBB A ZEBRA MOBILITY DNA 
TECHNOLÓGIÁVAL
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2020

NORMÁL
Google Mobile Services 

(GMS) és Android for 
Work (AFW). Ideális 

választás olyan
cégeknek, amelyek 

szeretnék kihasználni a 
Google-alkalmazásokat 

(péládul a Gmailt és a 
GMS-be beépített LOB-

alkalmazásokat), 
valamint a Google 

nagyvállalati eszköz- és 
alkalmazásfelügyeleti 

eszközeit

PROFESSZIONÁLIS
A Google Mobile 
Services (GMS) és az 
Android for Work (AFW) 
nélkül rendelhető. Olyan
vállalatok számára 
ideális, akik a zárt 
rendszereket kedvelik –
nincs kötelező frissítés a 
Google-től, nem kell 
létrehozni Google-
fiókokat az eszközökön, 
és a személyes adatok 
nagyobb biztonsága 
érhető el

Válasszon a technológiai és üzleti igényeinek megfelelő implementációk közül. 

KÉT KONFIGURÁCIÓ AZ ANDROIDHOZ

CSAK A ZEBRA BIZTOSÍT KÜLÖNBÖZŐ IMPLEMENTÁCIÓS 
MEGOLDÁSOKAT AZ ANDROIDHOZ



Bár a Google beépített nagyvállalati szolgáltatásokat az Android GMS és az AOSP 
rendszerbe, a Zebra Mx megoldása további értéket biztosít, mert az üzletági 
alkalmazások futtatására szolgáló vállalati eszközök különleges igényeire fókuszál. 
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Az Mx az alábbiakra képes…
• Végfelhasználói hozzáférés korlátozása a felhasználói felületi beállításokhoz, így 

az eszközöket nem lehet hibásan konfigurálni

• Az IT-részleg által konfigurált és ismert előző állapotba való speciális visszaállítás, 
így a beállítások és az alkalmazások megmaradnak az eszközön

• Nem használt, előre telepített rendszeralkalmazások letiltása, amelyek ronthatják 
a felhasználók termelékenységét 

• WiFi-vezérlők jobb kezelése, így javítható a WiFi kapcsolat megbízhatósága és 
biztonsága

MOBILITY EXTENSIONS (MX) – ZEBRA



ALKALMAZÁSOK



KERESKE
DELEM
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ALKALMAZÁSOK
Készletkezelés

Támogatott 
értékesítés
Árellenőrzés
Mobil pénztár 
(MPOS)
Sorbanállási idő 
csökkentése

JOBB ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT
• Teljes körű szolgáltatást 

nyújtó dolgozó, aki az 
eladótérben teljesíti a 
vásárlók igényeit – a 
kérdésektől kezdve a 
fizetésig

NÖVEKVŐ ELADÁSOK
• A sorbanállás 

csökkentésével és a 
mobilalapú pénztárakkal 
megelőzhető a vásárlók 
elvándorlása és a vevők 
elvesztése

JAVULÓ MUNKAERŐ-
HATÉKONYSÁG

• Ugyanannyi dolgozó 
több ügyfelet tud 
segíteni, és több 
feladatot tud 
végrehajtani napi 
szinten

ALACSONYABB 
KÖLTSÉGEK

• A javuló munkaerő-
kihasználás csökkenti a 
munkaerő költségeit



TEREPMUNKA
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JOBB ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• A jobb készletkezelés, az információelérés és a helyszíni 

együttműködés növeli az első alkalommal történő megoldások 
arányát, az ügyfél-elégedettséget és az ügyfélmegtartást

NÖVEKVŐ BEVÉTEL
• Az összes számlázott alkatrész és munkaerő pontos

rögzítése

JAVULÓ MUNKAERŐ-HATÉKONYSÁG

• Ugyanannyi technikus több megrendelést képes kezelni

ALACSONYABB KÖLTSÉGEK

• A javuló munkaerő-kihasználás csökkenti a munkaerő 
költségeit

• A pontosabb készlet csökkenti a készletezési költségeket

ALKALMAZÁSOK

Mobilszolgáltatási 
továbbítás

Megrendelések 
kezelése

Eszközkövetés

Karbantartás és 
ellenőrzések

Mérőleolvasás
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ALKALMAZÁSOK
Útnyilvántartás/közvetlen kiszállítás 

Ügyfélkapcsolatok
Értékesítés előtti 
támogatás/rendeléskezelés
Árukihelyezés/felmérés
Mobilfizetés 

ÉRTÉKESÍTÉS JOBB ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• Gyors és pontos megrendelés 

• Helyszíni válasz a kérdésekre

GYORSABB RENDELÉSI CIKLUS
• Helyszíni fizetés fogadása

JAVULÓ MUNKAERŐ-
HATÉKONYSÁG

• Ugyanaz az értékesítési csapat több 
ügyféllátogatást tud kezelni

ALACSONYABB KÖLTSÉGEK

• A javuló munkaerő-kihasználás 
csökkenti a munkaerő költségeit

• A megrendelésekbe való valós idejű 
betekintés lehetővé teszi a jobb 
készletgazdálkodást, és csökkenti a 
készletezési költségeket



SZÁLLÍTÁS ÉS LOGISZTIKA
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ALKALMAZÁSOK

PoD/DSD jóváhagyás
Terület- és 
raktárkezelés
Útvonaltervezés/ütem
ezés
Rakomány/konténer 
követése
Flottakezelés
Eszközkezelés

JOBB ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• Pontos árufelvétel és szállítás
• Helyszíni válasz bármilyen ügyfélkérdésre

GYORSABB RENDELÉSI CIKLUS
• A kézbesítési igazolások valós időben történő átadása 

felgyorsítja a számlázási ciklusidőt

JAVULÓ MUNKAERŐ-HATÉKONYSÁG
• Ugyanannyi járművezető több fuvart tud teljesítni 

naponta

ALACSONYABB KÖLTSÉGEK
• A javuló munkaerő-kihasználás csökkenti a munkaerő 

költségeit
• Az időszerű karbantartás meghosszabbítja a jármű 

életciklusát
• Hatékonyabb útvonal = kisebb táv = kevesebb 

üzemanyag



RAKTÁROZÁS ÉS ELOSZTÁS
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JOBB ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• A megfelelő áruk megbízható és pontos 

szállítása a megfelelő ügyfeleknek

NÖVEKVŐ BEVÉTEL
• A rendelések feldolgozási kapacitása 

megnő

• A jobb készletkezelés csökkenti a 
készlethiány miatt elveszített 
értékesítéseket

JAVULÓ MUNKAERŐ-HATÉKONYSÁG
• Ugyanannyi dolgozó több megrendelést

képes kezelni naponta

ALACSONYABB KÖLTSÉGEK
• A javuló munkaerő-kihasználás 

csökkenti a munkaerő költségeit

• Jobb készletkezelés – nagyobb 
készletforgalom és alacsonyabb 
készletezési költségek

ALKALMAZÁSOK
Raktér- és területkezelés

Visszáru feldolgozása

EDI-tranzakciók



GYÁRTÁS
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JOBB ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• A megrendelések időben történő szállítása

JAVULÓ MUNKAERŐ-HATÉKONYSÁG
• Ugyanakkora személyzet több megrendelést képes kezelni 

naponta

ALACSONYABB KÖLTSÉGEK
• Nincs több váratlan leállás 
- A megelőző karbantartásokat időre lehet elvégezni, és a 

berendezések valós idejű követése lehetővé teszi a problémák 
kiszűrését és megoldását, mielőtt azok hatással lennének a 
termelési sorra

- A termelési sor időszerű feltöltése a megfelelő anyagokkal

• A valós idejű készlet és a rendelések láthatósága nagyobb 
készletforgalmat tesz lehetővé, valamint csökkenti a 
készlettartást és a készletezési költségeket 

ALKALMAZÁSOK

Készletkezelés
Készletfeltöltés

Biztonsági tesztelés
Karbantartás/javítás

Eladótéri 
kommunikáció
Megfelelőségi 

ellenőrzés
Fogadás/bevételezé

s/szállítás



KORMÁNYZAT
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KEVESEBB HIBA
• A valós idejű folyamatok megelőzik a 

hibákat, és pontos munkavégzést 
garantálnak a fegyverek és a biztonság 
ellenőrzésétől a járművek 
karbantartásáig

JAVULÓ MUNKAERŐ-HATÉKONYSÁG

• A személyzet napi szinten több feladatot 
képes ellátni

ALACSONYABB KÖLTSÉGEK

• Az időszerű ellenőrzések és 
karbantartások megelőzik az eszközök 
váratlan leállását és a javítási 
költségeket, és meghosszabbítják az 
eszközök életciklusát

• A valós idejű eszközkövetés segít 
növelni az eszközök kihasználását, és 
megelőzi a szükségtelen eszközök 
beszerzését

ALKALMAZÁSOK
Karbantartási/javítási 
műveletek

Vizsgálatok és 
ellenőrzések

Járművek
karbantartása

IT-eszközök követése, 
katonai ellátási lánc, 
készletellenőrzés



GLOBÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK



Átfogó, végpontok 
közötti támogatás
segít a nagyvállalati mobilitási 
megoldások beszerzésében 
és csúcsteljesítményű 
üzemeltetésében.

31



32

ZEBRA OneCare

Garantálja az ET50/55 eszközök 
csúcsteljesítményű működését ELŐNYÖK

• Maximalizálja
az eszközök 
üzemidejét

• Páratlan
gyártói szintű 
szakértelem

• Kiemelkedő érték –
kiküszöböli a váratlan 
javítási költségeket

• Lehetővé teszi, hogy 
az IT-részleg a
stratégiai 
kezdeményezésekre 
összpontosítson

Váltson az üzembe helyezés utáni legjobb 
támogatásra több éves fedezettel az első 
naptól kezdve

Garantált támogatás – pont
• Normál elhasználódásra és véletlen törések 

javítására vonatkozó fedezet
• A belső és a külső eszközalkatrészekre,

valamint az ET50/55 egyes tartozékaira is 
vonatkozik

• Telefonos és szoftveres támogatást tartalmaz
• Válthat a OneCare Select szolgáltatásra a 

csereeszközök következő munkanapi 
szállításához

TÁMOGATÁS 
AZ ELSŐ NAPTÓL



ZEBRA – AZ 
IGAZI 
MOBILITÁSI 
PARTNER
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PÁRATLAN VÁLASZTÉK
AMIRE SZÜKSÉGE VAN EGY HELYEN – MOBILESZKÖZÖK, VEZETÉK NÉLKÜLI 
INFRASTRUKTÚRA, RFID, BIZTONSÁGI ÉS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Kézi mobilszámítógépek RFID – fix és kézi olvasók

Járműben rögzíthető mobilszámítógépek Mikro kioszkok

Hordható mobilszámítógépek Vezeték nélküli hálózatok

Táblagépek Mobileszköz-kezelés

Kézi vonalkódolvasók Nyomtatók

Fix rögzítésű szkennerek Végpontok közötti szolgáltatások



PÁRATLAN SIKER

Jelenleg szerte a világon a Zebra 
mobilalapú megoldásai különböző 
méretű vállalatokat segítenek abban, 
hogy a dolgozók a legjobb teljesítményt 
nyújtsák azokban a pillanatokban, 
amelyek számítanak.
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AZ ET50/55
A vállalati táblagép, 

amelyet munkára 
terveztek


