
Dispozitive cu platforma Windows 
pregatite pentru colectarea datelor!

CARACTERISTICI

> Configurabile si contin aplicatii de colectare a datelor

> Suportul lingvistic & local cu câmpuri definite de utilizator
> Se adapteaza automat la rezolutia ecranului

APLICATII pentru

> Inventar la raft
> Reaprovizionare
> Managementul comenzilor
> Personalizeaza!

USOR DE UTILIZAT!

> Import automat in excel, Notepad sau CSV
> Auto transfer de date atunci cand aparatul este pus in dock

Servicii de particularizare disponibile

> Inventar mijloace fixe

COMUNICATOR PAL PENTRU PC



SPECIFICATII

Pal Apps contine

Inventar la raft
Perfect pentru efectuarea unui inventar fizic sau
ciclu de numărare a voturilor în magazin sau depozit.
Datele colectate includ locaţia, codul produsului şi
cantitatea.

Reaprovizionare
Genereaza instantaneu  o listă de reaprovizionare pentru 
raftul anterior.
Datele colectate includ magazia, ID raftului, codul produsului
şi cantitatea.

Platforme si dispozitive compatibile

Pal Communicator necesita:

Pal Communicator este o aplicaţie pentru PC care permite transferul de date între PC şi
un dispozitiv Datalogic Mobile . Acest utilitar oferă, de asemenea, funcţii de transfer automat de date, 
vizualizare a datelor în Excel, Notepad sau CSV.

Plaseaza o comanda in sistem pentru a reface stocul.
Datele colectate includ numarul comenzii, 
codul produsului şi cantitatea.

Inventar mijloace fixe

Pentru mai multe informatii si servicii Pal Apps, viziteaza:
www.mobile.datalogic.com

Specificatiile se pot modifica. Va rugam vizitati www.mobile.datalogic.com pentru
specificatiile la zi. Pentru informatii despre limitarile produsului, va rugam sa 
consultati manualul utilizatorului disponibil la www.mobile.datalogic.com/manual
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Realizati un inventar al mijloacelor fixe rapid si usor. 
Datele colectate includ locatia si mijloacele. 

Comanda

Sisteme de operare suportate:
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