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KURUMSAL

OT/VT sektöründe uzun yıllar bulunmuş yöneticiler tarafından 
kurulan Koddata Bilgi Teknolojileri müşterilerine daha profesyonel ve 
kaliteli hizmet sunmak amacı ile kurulmuştur. 

Şirketin amacı İthalatcısı, Çözüm ortağı, Bayisi ve Tamir Merkezi 
olduğu donanım ürünlerinin satış ve satış sonrası olarak hizmetini 
vermektir. 

Bunlar Barkod/Etiket Yazıcılar, El Terminalleri , Barkod Okuyucular 
olmak üzere 3 başlıkta toplanabilir. 

Kadrosunda bulundurduğu uzman kadrosunun yazıcı, terminal ve 
okuyucu konusundaki tecrübesini ve yedek parça tarafındaki güçlü 
stoğu sayesinde müşterilerine ve iş ortaklarına hızlı servis vermeyi 
amaçlamaktadır.

VİZYONUMUZ

• Tüm ticari ve sektöre özel barkod ürünleri sunabilmek,

• Barkod otomasyon sistemi geliştirmek,

• Proje yönetimini sağlamak,

• Distribütör ve ana bayiliğini yaptığı firmaların teknik servis hizmetini sunmak,

• OT/VT Temsilciliği konusunda lider kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ

• Sektör liderliğimizi gerçekleştirme konusunda,

• Profesyonel insan kaynaklarını kullanma,

• Sürekli büyümeye entegre marka olmak,

• Kaliteli ürün ve hizmet kapsamında sunmak.
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Honeywell, dünyamızı daha temiz ve sürdürülebilir, daha güvenli, 

enerji tasarruflu ve üretken bir hale getirmek amacıyla yenilikçi 

çözümler sunan, çok yönlü bir Fortune 100 siber endüstri şirketidir.

Genel Merkezi ABD'de bulunan Honeywell, tüm dünyada 70' den fazla 

ülkede yer alan 1.300 tesisiyle faaliyet göstermektedir.

129.000'den fazla insanın çalıştığı şirketin geniş teknoloji portföyü 

arasında, kokpit kontrolleri, uçak mekanik aksam ve bağlantı 

sistemleri, otomotiv turboşarjları, bina yönetim sistemleri, ev güvenliği 

ve endüstriyel emniyet sistemleri, yangın, gaz ve duman algılama 

ürünleri, tarama ve depo lojistiği çözümleri, yeşil yakıt teknolojileri, 

proses ve bina otomasyon sistemleri ile özel kimyasallar yer 

almaktadır. 

Honeywell bu zengin ürün portföyü sayesinde pek çok sektörde lider 

firmalar arasında yer almaktadır.

Geniş bir yelpazede çeşitli sektörlere yönelik gelişmiş donanım 

ürünleri üretmenin yanı sıra, yazılım geliştirme de Honeywell'in önemli 

faaliyet alanlarından birisidir.

2015 yılında şirketin 39 milyar $'lık satış gelirlerinin yaklaşık %56'sı 

bağımsız yazılım çözümlerinden veya yazılımla çalışan ürünlerden elde 

edilmiştir.

Günümüzde şirkette 11.000'den fazla yazılım mühendisi çalışmaktadır. 

(Toplam mühendislik iş gücünün yarısı) şirketin önümüzdeki beş yıl 

içinde kaydedeceği büyümenin %77'si nesne bağlama ve katıştırma, 

ağ oluşturma, mobil uygulamalar ve bulut tabanlı yazılımlar gibi çığır 

açan yeni teknolojilerden elde edilmesi beklenmektedir.

GÜNÜMÜZDE HONEYWELL
Tüm Dünyada, Tüm Türkiye'de
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PX940 yüksek 
performanslı 
endüstriyel yazıcı, 
entegre etiket 
doğrulama ile 
barkod kalitesi 
sorunlarını 
önleyebilir. 

Kurulması ve 
kalibrasyonu için 
karmaşık ve gerekli 
eğitimli teknisyenler 
olan eski barkod 
doğrulayıcıların 
aksine, PX940'ın 
kurulumu ve 
kullanımı kolaydır. 

Daha küçük yazıları 
yüksek çözünürlük 
opsiyonu sayesinde 
hatasız yazabilir.

PX940 SERİSİ 

Px940 SERİSİ 
Sizlere hatasız ve hassas 

baskı sağlar. 
Üretim verimliliğini arttırarak, 

işletme maliyetinizi 
azaltır. 

Endüstriyel baskıyı yeni bir 
doğruluk ve basitlik 
seviyesine getirir.

• Kusursuz Etiketler
• Küçük Etiketler İçin Hassas Baskı
• Akıllı Yazdırma Özelliği (PC Gerektirmez)
• Akıllı Varlık Yönetimi ve İzleme
• 203, 300 ve 600 DPI Baskı Çözünürlüğü 

Yüksek kaliteli 
özellikler, 
performans ve 
sağlamlık. 

H-Class’ı pazardaki 
birinci sınıf yazıcılar 
arasında mükemmel 
bir değer haline 
getiriyor.

H-Class, endüstrinin 
en büyük grafik 
ekranına sahiptir ve 
hızlı gezinme, yazıcı 
bildirimleri için 
okuma görünümü 
mevcuttur. 

UHF ve HF RFID 
Desteğimevcut 
veya gelecekteki 
gereksinimler için 
yapılandırmalar, 
yazıcınızın 
yatırımlarını korur.

H-SERİSİ

H-6210 
H-Serisi Yüksek 

Performanslı Endüstriyel 
Yazıcılar, üretim, 
depo ve nakliye 

ortamlarında yüksek 
hacimli ve yüksek 

çözünürlüklü etiketleme 
uygulamaları için 

üretilmiştir. 

• 4, 6, 8 inç Baskı Genişliği Seçenekleri
• RFID Opsiyonu
• Alüminyum Kasa
• Akıllı Kafa Teknolojisi (Intelliseaq)
• 5 Farklı Dil Seçeneği

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat DepoLojistik Sağlık



3

Güçlü işlemci ile 
birlikte yüksek 
hızda etiket baskısı.
Ayrıca,modüler 
tasarımı sayesinde, 
işiniz büyüdükçe 
yükseltme ve 
yeniden yapılandır-
ma için yazıcı 
seçeneklerini 
kolaylıkla ekleyebilir 
veya 
değiştirebilirsiniz.

Ayrıca, modüler bir 
tasarım sayesinde, 
işiniz büyüdükçe 
yükseltme ve 
yeniden 
yapılandırma için 
yazıcı seçeneklerini 
eklemek ve / veya 
değiştirmek 
kolaydır.

I-SERİSİ

I 4212
Orta sınıf endüstriyel 

barkod yazıcıların
 I-Class Mark II ailesi, 

yüksek 
hızlı etiket talebi 

uygulamalarına kolayca 
ayak uydurabilir.

• 203, 300, 600 DPI Baskı Çözünürlüğü
• Kolay Entagrasyon
• Alüminyum Kasa
• Akıllı Kafa Teknolojisi (Intelliseaq)
• 5 Farklı Dil Seçeneği

PM serisi yazıcıları 
hali hazırda birçok 
sistem ve uygulama 
ile uyumludur.

Sezgisel yazılım 
arayüzü ile 
Honeywell marka 
olmayan yazıcılar 
yerine kolayca 
adapte edilir.

Böylece sistem 
değişikliklerinde sizi 
pahalı yazılım 
maliyetlerinden 
kurtarır.

PM SERİSİ

PM43 
PM serisi akıllı yazıcılar, 

çalışma süresi 
güvencesi, hızlı dağıtım,

entegrasyon ve 
sınıflarındaki 

en yüksek verimlilik 
için güvenilir 

performans sunar.

• 203, 300, 406 DPI Baskı Çözünürlüğü 
• Akıllı Yazdırma Özelliği (PC Gerektirmez)
• Renkli Dokunmatik Ekran
• RFID Opsiyonu
• Dar Alanlar İçin 2 inç Opiyon

İmalat DepoLojistik 

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

Perakende Finans
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E-Class Mark III’ün 
daha büyük medya 
ve şerit rulo 
kapasitesi 
sayesinde günlük 
işletme 
maliyetlerinizde 
önemli bir düşüş 
olduğunu fark 
edebilirsiniz.

E SERİSİ

E 4205
E-Class ™ Mark III yazıcılar, 

oldukça ekonomiktir 
ancak normalde 

daha pahalı yazıcılarda 
bulunan özellikleri 

ve güvenilirliği 
sunarlar.

• 3 Farklı Model Seçeneği (Basic, Advance, Professional)
• Kullanıcı Dostu
• Opsiyonel Wireless Bağlantı
• Mobil Kullanabilme İmkanı
• Servis Gerektirmeyen Müdahale Alanları

Ergonomik tasarım 
ile kağıt rulosu tek 
elle değişime uygun 
tasarlanmıştır. 

Aynı zamanda baskı 
silindiri ve yazıcı 
kafası kullanıcı 
tarafından kolayca 
sökülür, temizlenir 
veya yenisi ile 
değiştirilebilir.

PC43T SERİSİ

PC43T 
PC43 serisi, 

hızlı kurulum ve 
sorunsuz kullanım 
için tasarlanmıştır. 

• 2 ve 4 inç Baskı Genişliği Seçenekleri
• Kullanıcı Dostu
• RFID Opsiyonu
• Mobil Kullanabilme İmkanı
• Servis Gerektirmeyen Müdahale Alanları

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans
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PC42T Termal 
Transfer Masaüstü 
Yazıcısı, kullanıcı 
dostu olma ve satın 
alınabilirlik için yeni 
bir standart belirler. 

Akıllı, sağlam, 
olağanüstü ve  
kullanımı kolay olan 
bu yazıcının 
kurulumu basittir. 
Hızlı bir şekilde 
yazdırmaya 
hazırdır.

PC42T SERİSİ

PC42T PLUS
Termal Transfer 

Masaüstü Yazıcı uygun 
bir şekilde fiyatlandırılır, 

modern özellikler içerir ve 
etiketleme uygulamalarında 

verimliliği artırmak 
isteyen küçük veya orta 

ölçekli işletmeler 
için akıllı 

bir çözümdür.

• Kullanıcı Dostu
• Yer Kaplamaz, Kompaktır
• 300 MT, Ribon Kapasitesi
• ZPL, EPL, DD Dil Seçenekleri
• Opisyonel Bağlantı Seçenekleri

PC42 küçük yapısı 
ile az yer kaplar. 

Yer sorunu olan 
sıkışık ortamlarda 
rahatlıkla kullanılır. 

Hafif bir yazıcı 
olduğu için yer 
değiştirmesi 
kolaydır. 

Az alanda çok işler 
yapabilirsiniz.

PC42D SERİSİ

PC42D 
Termal Transfer 

Masaüstü Yazıcı uygun 
bir şekilde fiyatlandırılır, 

modern özellikler içerir ve 
etiketleme uygulamalarında 
verimliliği artırmak isteyen 

küçük veya orta ölçekli 
işletmeler için 

akıllı bir çözümdür.

• Kullanıcı Dostu
• Yer Kaplamaz, Kompaktır
• En Uygun Fiyat Garantisi
• ZPL, EPL, DP Dil Seçenekleri
• Opisyonel Bağlantı Seçenekleri

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans
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RP2e

RP4e

• 2’’ Baskı Genişliği
• Sağlamdır, IP54
• Android, IOS ve Windows İle Uyumlu
• Etiket ve Termal Kağıda Baskı Yapabilir
• 720 gr. Ağırlık
 

• 4’’ Baskı Genişliği
• Sağlamdır, IP54
• Android, IOS ve Windows İle Uyumlu
• Etiket ve Termal Kağıda Baskı Yapabilir
• 1 kg. Ağırlık

İndirim 
etiketlerinde, 
raf 
etiketlenmesinde, 
araç kabul, 
mal kabul gibi 
ortamlarda ultra 
sağlam ve güvenilir 
yazıcıdır.

RPe Serisi mobil 
termal yazıcılar en 
zor ortamlar için 
üretildi.Olağanüstü 
ortam ve pil 
kapasitesi, sessiz 
operasyon ve 
operasyonlara 
yardımcı olmak için 
mükemmel çözüm. 

Değer verimliliği 
artırın ve aksama 
süresini en aza 
indirin.

RP2e 
Piyasadaki rakiplerine 

oranla RP2 serisi 
neredeyse 

2 kat hızlı ve 
yüksek pil 

ömrüne sahiptir.

RP4e 
Dayanıklı mobil termal 
yazıcı arıyorsanız tüm 

operasyonlarınızı 
kusursuz yöneteceğiniz 

RP4 serisi sizinle.

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans
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MPD31D

RL3e

• Taşıması Kolaydır, 370 gr.
• 90 mm/sn Baskı Hızı
• Android, IOS ve Windows İle Uyumlu
• Kolay Kağıt Değiştirme
• Etiket ve Termal Kağıda Baskı Yapabilir

• 3” Dayanıklı Mobil Yazıcı, IP54
• 203 DPI Çözünürlük 
• Android, IOS ve Windows İle Uyumlu
• Ağırlık 0.98 kg.
• 102 mm/s Baskı Hızı 

Fabrikada, depoda, 
lojistikte, perakende 
satışta, kamu 
hizmetlerinde ve 
sağlık, sağlık 
hizmetlerinde 
kullanılabilir.

MPD31D barkod,QR 
kod ve içerik 
yazdırmayı 
destekleyebilen 3 
inçlik bir yazıcıdır.

RL serisi çalışanların 
doğrudan barkod 
etiketlerini 
yazdırmalarını ve 
uygulamalarını 
sağlayarak 
verimliliği ve 
üretkenliği arttırır. 

Daha fazla rahatlık 
ve çok yönlülük için 
forkliftlere monte 
edilebilir.

MPD31D
Sınıfının en iyi 

performansına ve ekonomik 
fiyatına sahip hafif 
bir mobil yazıcıdır. 

3 inç baskı genişliği ile 
ihtiyacın büyük bölümünü 

karşılamanızda 
size yardımcı olacak.

RL3e
En yoğun dağıtım 

merkezlerinde, depolarda 
ve tedarik zinciri / lojistik 

ortamlarında en 
büyük yardımcınız.

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat DepoLojistik Finans
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Esnek ve entegre 
yapısı ile hem saha 
hemde depo uygula-
malarınız için tercih 
edebileceğiniz daya- 
nıklılık ve zengin 
bağlantı seçenekleri- 
ne sahip Ağır 
endüstriyel şartlara 
dayanabilmesi için 
üretilen Honeywell 
CN80 modeli 2.4 m. 
düşmeye dayanıklı 
ve IP67 toz-su 
dayanımı sağlamak- 
tadır. Bu sayede ağır 
metal sanayi ve 
limanlar gibi üst 
seviye dayanıklılık 
gerektiren 
ortamlarda güvenilir 
bir şekilde 
kullanılabilir.

DOLPHIN CN80

DOLPHIN CN80 
 Sizi gelecek için 

konumlandırırken,
işlemlerin hızını ve 

doğruluğunu arttırmanıza 
yardımcı olabilir. Uzaktan 
yönetim araçları,kullanıcı 

dostu arayüzü 
ile kolayca 

tüm cihazları yapılandırıp, 
tek noktadan 

yönetmenizi sağlar.

• MobilityEdge Platformuna Uyumludur.
• 4.2 ‘’(inç) Geniş Ekran, Batarya (5800 mAh) 
• Opsiyonel 4G LTE Desteği  ve Bluetooth 
• Ultra Rugged (En Dayanıklı,En Sağlam) 
• 1D ve 2D Bütün Barkod Çeşitlerini 20 metre’ye Kadar Okuyabilme

Çalışan verimliliğini 
optimize edip bu 
kayıp saatleri geri 
alabileceğinizi 
düşünün. 

CK65 mobil 
bilgisayarı, eski 
Windows® işletim 
sistemlerinden 
Android ™ 'e geçiş 
yapan kullanıcılar 
için kolay bir yol 
sağlarken, dağıtım 
merkezlerinde ve 
depolarda çalışmayı 
hızlandırmaya ve 
hatasız çalışmaya 
yardımcı olabilir.

CK65

CK65
CK3X/R modelinin 
popüler ergonomik 

tasarımını genişleten 
CK65 elinden gelenin en 

iyisini yapar ve daha 
iyi hale getirir, çalışanların 

ellerine doğruluk ve 
üretkenlik sağlama gücü 

verir, kolay dağıtım 
ve hızlı bir mobil 

çözüm sunar.

• MobilityEdge Platformuna Uyumludur. 
• 4‘’(inç) Geniş Ekran, Batarya (7000 mAh)  
• Ultra Rugged (En Dayanıklı,En Sağlam) 
• Ergonomik Kullanım
• 1D ve 2D Bütün Barkod Çeşitlerini 20 metre’ye Kadar Okuyabilme

İmalat DepoLojistik 

İmalat 
DepoLojistik 

Finans
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Bugünün 
perakendecilerinin 
ihtiyaç duyduğu, 
depo kullanımı, 
mağaza içi stok ve 
etiket durumu, stok 
sayımı ve eve 
teslimat gibi 
işlerinin hepsini tek 
bir cihazda 
yapmasını sağlar.

Sağlam tasarımlar. 
En zorlu ortamlarda 
iş gücü kaybı 
olmaksızın, zamanı 
en verimli şekilde 
kullanma. 

Thor serisi ürünler 
en zorlu dağıtım 
merkezi ortamları, 
üretim tesisleri ve 
lojistik operasyon-
ları için tasarlandı.

Endüstriyel Araç 
Bilgisayarları, 
üretkenliği en üst 
düzeye çıkarmak, 
görsel engelleri en 
aza indirmek ve 
duruş süresini 
azaltmak veya 
ortadan kaldırmak 
için sizlere alternatif 
sunmaktadır.

CT40

CT40
İşletmelere 

kusursuz bir müşteri 
deneyimi sağlamak ve 

iş akışlarını hızlandırmak 
için tasarlanmış, perakende 

ve depo uygulamaları 
için şık, kurumsal sınıf, 

tam dokunmatik 
bir cihazdır.

• MobilityEdge Platformuna Uyumludur.
• 5‘’(inç) Geniş Ekran, Batarya  (4040 mAh)
• Opsiyonel 4G LTE Desteği  ve Bluetooth 
• Şık ve Ergonomik Kullanım
• 1D ve 2D Bütün Barkod Çeşitlerini Okuyabilme

THOR SERİSİ

• Android veya Windows ® İşletim Sistemlerine Uyumlu
• 6.5‘’(inç) 8‘’(inç) veya 12.1’’(inç) Dokunmatik Panel
• Forklift Üzerindeki Sarsıntılara Maksimum Dayanıklılık (MIL-STD-810F)
• Kolay Entegrasyon (Bütün ERP Programları İle Uyumlu)
• Ürün Üzerinde Kolay Değişebilir Parçalar

THOR SERİSİ
THOR SERİSİ İşlemlerinizi 

geleceğe taşımaya 
yardımcı olan güçlü, 
esnek ve uygulama 

genişletilebilir çözümler sunar. 
Geniş iç mekan veya dış 
mekan fark etmeksizin, 

iş akışınızı forklift 
üzerinde hızlı ve 

kolaylıkla yapmanızı 
sağlar.

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat DepoLojistik 
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ScanPal EDA60K 
cihazı, sağlam bir 
dayanıklılık, 
ergonomik tasarım 
ve hafif depo 
yönetimi iş akışları 
için mükemmel 
dengelenmiş 
özellikler sunar. 

Honeywell CK3 
mobil bilgisayarları 
kullanan müşteriler 
için CK3 tabanca 
sapı ve akü şarj 
aksesuarları ile 
geriye dönük 
uyumluluğundan 
dolayı daha düşük 
bir toplam sahip 
olma maliyeti sunar.

EDA 60K

EDA60K 
 Hafif ergonomik 

yapısı ile kolay taşınabilir 
ve depo personelinin tüm 

ihtiyaçlarını tek cihaz 
yapabilmesi hedeflenmiştir. 

Depo, mağaza ve 
perakende 

uygulamalarında kablosuz 
ağ ve bluetooth ile 

veri iletebilir.

• Şık, Ergonomik ve Sağlamdır. IP64
• 4‘’ Geniş Ekran ve 30 tuş Numerik Klavye, 4 Fonksiyon Tuşu
• Şık ve Ergonomik Kullanım 
• Uzun Ömürlü Batarya Yaklaşık 12 saat (5100mAh)
• Yüksek Hızlı Wi-Fi Bağlantısı ve Bluetooth

Küçük ve orta ölçekli 
perakende ve servis 
işletmeleri, müşteri 
hizmetlerini iyileş-
tirmek, üretkenliği 
artırmak ve daha 
büyük kuruluşlarla 
rekabet edebilmek 
için daha önce hiç 
olmadığı kadar baskı 
altındadır. Mobil 
işgücünün daha kısa 
sürede daha fazlasını 
yapmasına yardımcı 
olacak ve hem yüz 
yüze hem de arka-
sından daha iyi bir 
müşteri deneyimi 
sunmalarını sağla-
yacak, ancak bütçeyi 
kırmayacak bir fiyata 
ihtiyaçları olan ileri 
teknolojiye ihtiyaçları 
var. ScanPal EDA51 
mobil bilgisayarı bu 
araçtır.

EDA51

SCANPAL EDA51 
Perakende satış, DSD, 
teslim alma ve teslimat 

konularında hafif 
hizmet uygulamalarını 

desteklemek için mükemmel 
bir kombinasyon ve 
özellik dengesi ile 

Android ™ üzerine inşa 
edilmiş tam dokunmatik 

bir el bilgisayarıdır.

• İnce, Hafif ve Sağlam Tasarım (IP64)
• Amaca Uygun Çözüm, 5 inç Geniş Ekran
• Entegra Tarayıcı İle Kolay Veri Yakalama
• Uzun Ömürlü Batarya (4000 Mah)
• Sağlam, Yüksek Hızlı Wi-Fi Bağlantısı

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans
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Saha 
operasyonlarında 
4G haberleşme ile, 
mağaza ve 
perakende 
uygulamalarında 
kablosuz ağ ve 
bluetooth ile veri 
iletebilir. 

Tüm bu teknolojik 
donanımları 7 inch 
genişliğinde ekran 
ile sağlayabilen 
Honeywell ScanPal 
EDA71 saha 
uygulamalarınız için 
hazır.

EDA71 

SCANPAL EDA71
Hafif ergonomik 

yapısı ile kolay taşınabilir 
ve saha personelinin 
tüm ihtiyaçlarını tek 
cihaz yapabilmesi 

hedeflenmiştir. 

• MobilityEdge Platformuna Uyumludur. 
• 7‘’(inç) Geniş Ekran 
• Opsiyonel 4G LTE Desteği  ve Bluetooth 
• Uzun Ömürlü Batarya Yaklaşık 8 saat (4040 mAh)
• Dahili 13 Megapiksel Kamera

GRANIT 1911i

• Ultra Sağlam , IP65
• İhtiyaca Özel Çözüm, 5 Farklı Model
• Standart ve Uzak Okuma Seçeneği
• Zor Barkodlarda Üst Düzey Verim

GRANIT 1911i 
Granit serisi, IP65 
sınıfı muhafazaya 

sahip sınıfında en iyi 
dayanıklılık, en 

zorlu ortamlarda 
operatör verimliliğini 
en üst düzeye çıkarır 

ve toplam 
sahip olma 

maliyetini azaltır.

-30 ° C  kadar 
düşük sıcaklıklarda 
bile sorunsuz çalışır. 

2 mt’den beton 
zemine düşme 
dayanımı 
mevcuttur.

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans



B İ L G İ  T E K N O L O J İ L E R İ 

12

Solaris 7980g çıkış 
işlemlerini yükselten, 
müşteri deneyimini 
geliştiren ve mobil 
pazarlama 
programlarınızı daha 
iyi yürütmenize 
olanak tanıyan 
nitelikte bir ürün.

Gelecekte 2D kodları 
okuma ihtiyacını 
bekliyor musunuz, 
ancak bu yeteneğe 
bugün ihtiyacınız yok 
mu? 7980g barkod 
okuyucu çok yönlü 
1D tarayıcı olarak 
satın alabilirsiniz. 
Daha sonra hazır 
olduğunuzda 
okuyucunuzu 
yükseltin.

SOLARIS 7980G

SOLARIS 7980G 
 Yüksek hacimli bir 

perakende satış işletmesi 
yapıyorsanız ve  bir barkod 

tarama çözümüne 
ihtiyacınız varsa, Solaris 

7980g masaüstü okuyucu 
ihtiyacınızı karşılayacak 
nitelikte olan bir ürün.

• HoneywellAdaptus 6.0 Alan Görüntüleme Teknolojisi
• Okuma Mesafesi 27cm
• Çok Güçlü ve Süratli Okuma Yeteneği
• Sesli Uyarı, Tak çalıştır – Kolay Kurulum & Kullanım
• Bağlantı : USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)

8680i giyildikten 
sonra işletmelerin 
toplama, sıralama 
ve paketleme gibi 
yüksek hacimli iş 
akışlarının hızını 
arttırmasına, 
yardımcı olmak 
üzere tasarlanmıştır. 

8680i YÜZÜK OKUYUCU

8680i
Honeywell’in en gelişmiş 

ergonomik ve yüksek 
performanslı 

Bluetooth giyilebilir 
çözümü.

• Sadece 168gr Ağırlığında
• Wifi Desteği (802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 ve 5 Ghz) 
• Aksesuar Eldiven ve Çıplak Elle Kullanabilme
• Dayanıklı Tasarım 
• Tarayıcı + Mobil Bilgisayar ( Bağımsız Olarak Çalışabilme) 

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans

Depo Perakende Finans
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Ayrıca kurulumu 
hızlı ve tak-çalıştır 
kolaylığı da 
sağladık. 

Aygıtın kablosunu 
ana sisteminize 
takın ve Voyager 
1250g barkod 
okuyucu kendini 
otomatik olarak 
uygun arabirime 
göre yapılandırır. 

Taranacak 
programlama 
barkodu yok. 
Güçlük yok.

VOYAGER 1250G

VOYAGER 1250G
Barkod okuyucu, 
Voyager serisinin 

kanıtlanmış 
performansını 

genişletilmiş alan 
derinliği ile birleştirerek 
erişilemeyen öğeleri bir 

esinti haline 
getirmektedir.  

• Sınıfının Lideri, Yatırım Koruması
• Şık ve Sağlam, IP64
• 7 İnç GorillaGlass Ekran
• 1D/2D Barkodları Hızla Okuma
• 13 MP Kamera

ORBIT 7190G

• Hibrit Teknolojisi
• Ayarlanabilir Tarama Kafası
• Üstün Tarama Performansı
• Kolay Kurulum, Kullanım

ORBIT 7190G
Perakende satış 
uygulamaları için 
yenilikçi, zarif ve 

uygun fiyatlı 
bir çözümdür.

ORBIT 7190G 
okuyucu, hem 
kasiyer tarafından 
yapılan tarama hem 
de müşteriler 
tarafından akıllı 
telefonları tarayan 
dijital barkodlar için 
kusursuz bir şekilde 
çalışır. 

Perakende Depo Sağlık Finans

Perakende Depo Sağlık Finans
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HoneywellXenon 
1902G Pilsiz barkod 
okuyucu.

Honeywell’in 
geliştirmiş olduğu 
süper kapasitör 
sayesinde 60 
saniyeden daha kısa 
bir sürede tam şarj 
olup, 450’den fazla 
barkodu okuyabilme 
özelliğine sahiptir. 

Ayrıca pilsiz oluşu, 
doğaya ve çevreye 
zarar vermez. 

XENON 1902 BATTERYFREE

XENON 1902G
  okuyucu, en yeni pilsiz 

teknolojiye sahiptir. Bakım 
problemleri veya 

geleneksel pillerle ilişkili 
uzun şarj süresi olmadan 
Bluetooth® düşük enerjili 

kablosuz teknoloji 
özgürlüğü sunar.

• Tek Şarj ile 450 Barkottan Fazla Okuma
• USB Üzerinden 60 Saniyeden Daha Kısa Sürede Tam Şarj
• Gelişmiş Kapasitör Teknolojisi
• Yeşil Çevre Dostu 

Tam boyutlu avuçiçi 
tarayıcılarımızda 
bulunan aynı 
yüksek performanslı 
alan görüntüleme 
motoruyla 
neredeyse tüm 1D 
ve 2D barkodları 
(düşük kaliteli, 
hasarlı veya düşük 
kontrast kodları 
dahil) tarayın.

VOYAGER 1602G

VOYAGER 1602G 
IOS, Android veya 

Windows işletim sistemleri 
cihazlarınızla Bluetooth 

üzerinden sorunsuz 
çalışmaktadır. 

Ayrıca masaüstü veya 
dizüstü bilgisayara 

kablolu olarak 
bağlanabilme imkanı.

• Uygun Fiyat Yüksek Performans
• Ergonomik Dizayn
• Verimli Kablosuz Performans
• Tek Sarj ile 2500 Okuma 

İmalat 

İmalat Perakende DepoLojistik Sağlık Finans
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Bir mobil bilgisayar, yazıcı veya tarayıcının bozulması 
durumunda iş durabilir veya verim düşebilir. Genellikle 
kritik bir ekipmanın tekrar çalışır duruma gelmesi için 
günlerce ve hatta haftalarca bekleyemezsiniz.

Üstelik bir servis programınız yoksa, tamirat, 
ortalamadan 3 kat daha fazlaya kadar mal olabilmekte ve 
garantili dönüş süresi olmadan 4-5 haftaya kadar 
sürebilmektedir. Ayrıca her bir tamir emri için bir sipariş 
emri oluşturma zahmeti de cabası.

Honeywell Tamir Hizmetleri sayesinde işiniz için en 
mantıklı tamir kapsamını ve korumasını sağlamak çok 
kolaydır.

Honeywell Tamir Hizmetleri, cihaz yatırımınızı korumakla 
kalmaz, sözleşme süresi boyunca tahmin edilebilir tamir 
masrafları sunarak seçilen programa göre tamirden 
dönüşte size ciddi zaman kazandırır.

Tamire ek olarak her depo servisimiz ile gerekli önleyici 
bakımı yapar, en son mühendislik güncellemelerini kurar 
ve en güncel fabrika yazılımlarını yeniden yükleriz.

Global ücretlendirme ve global kalite standartlarıyla 
70'ten fazla ülkede bulunan Honeywell Tamir Hizmetleri 
ile iş sürekliliğinizi, iş akışı performansınızı ve teknoloji 
yatırımlarınızın korunmasını sağlayın.

İYİ (Rahat etmeniz için uzatılmış garanti hizmeti)
Honeywell’in Basic planı, tamir ve değişim hizmetleri ve 
depo tamirlerinde 10-15 iş günü dönüş süreleriyle orijinal 
üretici garanti hizmetinin 1 veya 2 yıl uzatılmasını sağlar.

DAHA İYİ (Kritik ekipman ve ortamlar için esnek 
opsiyonlar)
Temel değişim ve tamire ek olarak Honeywell Plus planı 
eskime ve yıpranma, kazara oluşan hasar ve cihaz 
değişimini de kapsar. Sözleşmeler 3 yıllık süreyi kapsar. 
Depo tamiri 2 veya 5 günlük dönüş süreleriyle sunulur. 
Gelişmiş değişim veya 48 saatlik sahada destek, müşteri 
destek çözümünün bir parçası olabilir.

EN İYİ (En kapsamlı destek paketimiz - ve ihtiyacınız 
olan tek onarım sözleşmesi)
Honeywell Plus planı kapsamında sağlanan tüm onarım 
hizmetlerine ek olarak, bu plan aksesuar, pil ve yazıcı 
kafası değiştirme, ürün yazılımı güncellemeleri ve 
kozmetik yenileme veya tamirleri de kapsar.
Sözleşmeler 5 yıllık süreyi kapsar. Depo tamiri 2 günlük 
hizmet dönüş süresi veya gel işmiş değişim 
seçenekleriyle sunulur. Ayrıca programa kırk sekiz 
saatlik alanda destek hizmeti de eklenebilir.

HONEYWELL TAMİR 
HİZMETLERİ

BİR BAKIŞTA HONEYWELL 
TAMİR HİZMETLERİ

Rahat etmeniz için 
uzatılmış garanti

Kritik ekipman ve 
zorlu ortamlar için 
esnek opsiyonlar

İhtiyaç duyacağınız 
tek kontrat – yazıcılar 
ve mobil bilgisayarlar 

için

İYİ DAHA İYİ EN İYİ

K
A

P
S

A
M

Değişim ve Tamir
• Teknik Destek
• İmalat Kusurları 

Kontrat Süresi
• 1 & 2 Yıl
• 1 Yıl Satış Sonrası 
  Kontrat 

Depo Hizmet 
Seviyesi 
Anlaşması
• 10-15 İş 
  Günlük Dönüş  
  Süresi

Değişim ve Tamir
• Teknik Destek
• İmalat Kusurları
• Eskime ve 
  Yıpranma
• Kaza Sonucu   
  Oluşan Hasarlar
• Cihaz Değişimi

Kontrat Süresi
• 3 Yıl
• 1 & 2 Yıl Satış  
  Sonrası Kontrat 

Depo Hizmet 
Seviyesi 
Anlaşması
• 5 Günlük Dönüş  
  Süresi
• 2 Günlük Dönüş  
  Süresi
• Gelişmiş Değişim  
  (Ismarlama)
• Sahada 48 Saat
  Müdahale 
  (Ismarlama)
* Sağlamlaştırılmış   
  ve sabit cihazlar   
  için.

Değişim ve Tamir
• Teknik Destek
• İmalat Kusurları
• Eskime ve  
  Yıpranma
• Kaza Sonucu  
  Oluşan Hasarlar
• Cihaz Değişimi
• Aksesuar  
  Tamiri/Değişimi
• Batarya Değişimi
• Yazıcı Kafası 
  Değişimi
• Aygıt Yazılımı 
  Güncellemesi
• Kozmetik  
  Değişiklikler /   
  Tamirler
• Ekran Koruyucu, 
  İğne, El Bağlama 
  Askısı, Muhafaza

Kontrat Süresi
• 5 Yıl
• 1 & 2 Yıl Satış 
  Sonrası Kontrat

Depo Hizmet 
Seviyesi 
Anlaşması
• 2 Günlük Dönüş 
  Süresi
• Gelişmiş Değişim
• Sahada 48 Saat   
  Müdahale 
  (Ismarlama)

Tüm ülkelerde her seviye hizmet veya dönüş süresi mevcut değildir. 
Ülkenizde mevcut seviyeler ve opsiyonlar için lütfen yerel yetkili 
HSPS Satış veya Hizmet temsilcinizle bağlantıya geçiniz.



• ÜRÜN KURULUM HİZMETİ

Satın aldığınız ürünlerin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Müşteri 
lokasyonuna göre ister uzak bağlantı ile ister yerinde kurulum hizmeti 
ile standart ücretlerle bu hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

• ÇAĞRI MERKEZİ

Servis Merkezimizi arayarak, Barkod / Etiket yazıcılar, El Terminalleri 
ve Barkod okuyucular olmak üzere,  her türlü bilgiye ulaşabilir, uzaktan 
bağlantı hizmeti alabilir ve servis kaydı oluşturabilirsiniz.

• SERVİS MERKEZİNDE BAKIM-ONARIM

Garanti servisi olduğumuz markalarda ücretsiz verdiğimiz bu hizmet ile 
servis merkezimizde arızalı cihazlarınızı onarıyoruz.

• SAHA YERİNDE BAKIM-ONARIM

Müşteri talebine göre belirlenen lokasyonlarda uzman ekibimiz ile 
servis hizmeti sağlıyoruz.

• ÜRÜN KİRALAMA HİZMETİ

Belirli bir zamanı ve cihaz adedini sağlayan ürünlerde yazıcı, terminal 
ve okuyucu tarafında bu hizmeti sağlayabiliyoruz.

• PERİYODİK BAKIM VE RAPORLAMA  HİZMETİ

Anlaşmalı olduğumuz müşterilerimize periyodik zamanlarda Koddata 
servis merkezinde veya müşteri lokasyonunda sağladığımız bakım ve 
onarım hizmettir.

• DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Koddata Bilgi Teknolojileri Çözüm sunduğu müşterilerinin, 
sistemlerinin konfigürasyonunu oluşturma, tasarımlarını 
gerçekleştirme, mevcut altyapı uygunluğunun incelenmesi ve 
sistemlerle ilgili birçok konuda geniş kapsamlı danışmanlık servisi 
vermektedir.

Otomasyon sürecine geçmek isteyen müşterilerimize uzun vadeli 
kullanabilecekleri cihazları önermek, teklifini vermek ve kullanmalarını 
sağladığımız hizmettir.

• GARANTİ HARİCİ HİZMETLER

Garanti Dışı Hizmetlerimiz, garanti dışı kalan cihazların üretici/dağıtıcı 
prosedürlerine uygun olarak teklif, faturalama süreçlerinin yönetilmesi 
alanlarını kapsıyor. 

Garanti dışı kalmış veya tamir merkezi olmadığımız cihazlarla ilgili 
bakım ve onarım sağlanan cihazlara belirli bir servis ücreti ödemek 
kaydıyla verdiğimiz hizmetimizdir.

HONEYWELL TAMİR 
HİZMETLERİMİZ
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Tel.: 0850 360 4212

info@koddata.com  • www.koddata.com
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