TEKNİK ÖZELLİKLER
MK3100 MIKRO KIOSK

PERAKENDE, KONAKLAMA VE AĞIRLAMA SEKTÖRLERI VE DAHA FAZLASI IÇIN, UYGUN FIYATLI,
HEPSI BIR ARADA MULTIMEDYA MIKRO KIOSK

MK3100 MIKRO KIOSK
ZENGIN VE KULLANIMI KOLAY INTERAKTIF OPSIYONLARLA
SELF SERVISI BIR ÜST DÜZEYE TAŞIYIN
Günümüzde alışverişçiler, konuklar ve yolcular ihtiyaçları olan hizmeti ne şekilde — bir
kişiden mi yoksa self-servis kiosktan mı — alacaklarını seçmek istiyorlar. Bunların
yüzde 90'dan fazlası1 self servis kiosk kullandığını bildirdiğinden, self servis cihazlar
sunmak bu hizmet beklentilerini karşılamak için olduğu gibi, kuruluşunuzun başarısı
için de temel önem taşır. MK3100 Mikro Kiosk ile, etkileyici bir self-servis deneyimi
sunmak için ihtiyacınız olan bütün özelliklere sahip olursunuz. Bu güçlü cihaz fiyat ve
envanter kontrolleri gibi basit uygulamalardan, nasıl yapılır veya ürün bilgi videoları
ve ürün katalogları gibi son derece pratik ve şık tasarımlı multimedya uygulamalarına
kadar, her türlü uygulamayı desteklemek suretiyle, alışverişçilerin, konukların ve
yolcuların ihtiyaçları olan bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde sahip olmalarına olanak verir.
MK3100 ile, ayrıcalıklı bir self servis hizmeti sunun.

Sınıfının en iyisi işlemci gücü
1GHz işlemci, 1GB RAM/8GB Flaş ve
MicroSD kart yuvasıyla 32GB'ye kadar ek
bellek, en karmaşık multimedya
uygulamaları için güç ve sınıfındaki en
güçlü platformu sunar.
Her barkodu yakalayın
Kağıt etiketlere, plastik müşteri veya
hediye kartlarına basılmış veya cep
telefonu ekranında görüntülenen 1 ve 2
boyutlu barkodları tarayın.
Bellekten çevre birimlerine kadar
ihtiyacınız olan her şeyi ekleyin.
Kullanıcı tarafından erişilebilir üç USB
portu ve Bluetooth, MK3100'ü iş
ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde
özelleştirmenize olanak verir. Zorlu
uygulamalar için bellek ekleyin.
Müşterilerin fiş, hediye kaydı ve daha
fazlasını bastırmalarına olanak vermek
için kablosuz veya kablolu bir yazıcı;
kasiyersiz ödemeye olanak vermek için
manyetik şerit okuyucu ve veri girişini
kolaylaştırmak için de bir klavye ekleyin.

Tam ekranlı video desteği
Müşteriler ve personelle daha iyi ilişkiler
kurmak için zengin video tabanlı bilgi
sunumuna olanak verir. Nasıl yapılır ve
ürün tanıtma videoları müşteriler için
katma değer sunar. Eğitim videoları satış
becerilerini artırmaya ve personeli yeni
ürünlerden haberdar etmeye yardımcı
olur. Cihaz kullanılmadığı zaman reklam
videoları gösterme özelliği de reklam
bütçenizden olduğu gibi, MK3100'den de
daha fazla yararlanmanıza yardımcı olur.
Müşterilerinizle daha güçlü ve daha
kişisel ilişkiler kurmak için mobil barkod
kullanın
Bilgisayar ekranındaki elektronik
barkodları tarayabildiğiniz için, hemen
hemen her zaman müşterilerinizin
ellerinde bulunan tek kişisel cihaz olan
cep telefonlarına da bağlanabilirsiniz.
Bunun sonucunda rahatlık ve değer elde
edersiniz. Müşterilerin müşteri kartları,
kuponları, biniş kartları ve daha fazlası
daima ellerinin altında olduğundan,
zaman ve paradan tasarruf edersiniz.

Kurulumu kolay
802.11a/b/g/n ve Ethernet desteği mevcut
kablosuz veya kablolu ağınızla kolay
bağlantı sağlar; ‘n’ desteği veri
yoğunluklu multimedya uygulamaları için
bant genişliği temin eder; ‘a’ yalnızca
performansı korumak amacıyla kritik
mağaza kablosuz altyapısı için
kullanılabilir; Ethernet üzerinden Güç
desteği her cihaz için bir priz ihtiyacını
ortadan kaldırırken, standart VESA
montaj aparatı da raflar, duvarlar ve
gondol başları da dahil her yere monte
etmeyi kolaylaştırır.
İşletim sisteminden bağımsız zarif
uygulamalar için RhoMobile Süiti
Desteği
Herhangi bir işletim sistemiyle, herhangi
bir cihazda çalışabilen bir uygulamanın
bir versiyonunu yazarak, uygulama
geliştirme yatırımlarını maksimize edin;
işletim sistemiyle ilgili kısıtlamalardan
gerçekten bağımsız olmak en sofistike ve
kullanımı kolay tüketici tarzı arayüzlere
sahip iş uygulamaları tasarlamanıza
olanak verir.

MK3100 ILE, KARMAŞIK SELF SERVIS UYGULAMALARI ARTIK DAHA BASIT.
Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/mk3100 web sayfasını ziyaret edin ya da
www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

TEKNİK ÖZELLİKLER
MK3100 MIKRO KIOSK

TEKNIK ÖZELLIKLER
FIZIKSEL ÖZELLIKLER

Uygulama Geliştirme
Araçları

Boyutlar

8.87 in. Y x 8.87 in. U x 2.17 in. G
22.5 cm Y x 22.5 cm U x 5.5 cm G

Ağırlık

0.86 kg

Ekran

8 in./20.32 cm diyagonal WVGA LCD;
800 x 480 piksel; dirençli dokunmatik ekran

Yönetim Araçları

Rapid Deployment İstemci uygulaması; Zebra
Mobil Hizmetler Platformu (MSP)

Güç

DC: 12v; Ethernet üzerinden Güç Desteği
(802.3af ve 802.3at)

Ortam Işığına
Bağışıklık

Genişleme Özellikleri

Kullanıcı tarafından erişilebilir MicroSD kart
yuvası; USB sunucu

1600 Lükse kadar normal iç mekan
aydınlatmasına karşı bağışıktır; 86,000
Lükse kadar güneş ışığına karşı bağışıktır

ILETIŞIM

Veri Portları

1 Mini USB 2.0 sunucu/istemci; 2 Mini USB
2.0 sunucu; Ethernet RJ-45

WLAN

802.11a/b/g/n

Ses

İki entegre stereo hoparlör, mikrofon ve
kulaklık girişi

WPAN

Bluetooth 2.1 + EDR

Ethernet

Tarayıcı

1 boyutlu, 2 boyutlu ve PDF417 kodları
yakalamak için görüntüleyici

10/100 Mb Ethernet; Ethernet üzerinden Güç
(802.3af) desteği

Tuşlar

Dört programlanabilir tuş

Montaj Opsiyonları

Üçüncü şahıs hazır montaj çözümleri
eklemeye yönelik VESA 100mm montaj
standardına uygundur; dört (4) M4 x 8.1 mm
ekle birlikte sunulur

CPU

TI OMAP4 1GHz işlemci

İşletim Sistemi

Windows Embedded Compact 7

YASAL

Web Tarayıcı

Internet Explorer 7.0; RhoElements

Elektrik Güvenliği

Bellek

1 GB RAM/8 GB Flaş

UL60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1,
EN60950-1/IEC60950-1

Ek Bellek

Erişilebilir microSD yuvayla 32 GB'ye kadar
flaş

EMI/RFI

EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55022,
FCC Bölüm 15 Sınıf B, ICES 003 Sınıf B, EN
55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS
4268:2008, Japonya VCCI

SEMBOLOJI DEŞIFRE ÖZELLIĞI
2 Boyutlu
Görüntüleyici Tarayıcı
Deşifre Özelliği

1 boyutlu: Code 39, Code 128, EAN-8, EAN13, UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN
Ekler, GS1 DataBar, Chinese 2 of 5, Code 93,
Discrete 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF14 ve
ITF 2 of 5 dahil), Codabar, ISBT 128
2 boyutlu: PDF417, QR, Aztec, DataMatrix ve
MaxiCode

KULLANICI ORTAMI
Çalışma Sıcaklığı:

0° C ile 40° C arası

Depolama Sıcaklığı

-40° C ile 70° C arası

Nem

%5 ile %85 arası (yoğuşmasız)

2009 Self-Service Consumer Survey (Self Servis Tüketici Anketi),
Networld Alliance LLC; © 2009

MK3100 IŞINIZ IÇIN NE
YAPABILIR?
Perakende
•
•
•
•
•
•
•
•

ÇEVRE BIRIMLERI VE AKSESUARLAR

PERFORMANS ÖZELLIKLERI

1

Web geliştirme için RhoMobile Süiti; yerel C/C++
uygulamalar geliştirmek üzere C için Kurumsal
Mobil Geliştirici Kiti (EMDK); C# veya VB.NET'te
.NET uygulamaları geliştirmek üzere .NET için
Kurumsal Mobil Geliştirici Kiti (EMDK)

•
•
•

GARANTİ
Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak MK3100,
sevkiyat tarihinden itibaren 1 yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına
karşı garantilidir. Zebra donanımı ürün garanti açıklamasının tamamı için:
http://www.zebra.com/warranty

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER
Zebra OneCare Gelişmiş Değişim Desteği

TAVSIYE EDILEN HIZMETLER
Zebra OneCare Gelişmiş Değişim Desteği
Yasal Onaylar için:
MK3100 (LAN) ve MK3190 (WLAN ve Bluetooth)

•
•
•
•
•
•
•

Fiyat kontrolü
Envanter kontrolü
Ürün bilgi videoları
Müşteriler için nasıl
yapılır videoları
Personel için eğitim
videoları
Hediye kartı satın alma/
arama
Hediye kaydı oluşturma
ve arama
Dijital reklamcılık/
tabelalar
Sadakat puanı arama/
kuponlar
Web tabanlı siparişlerin
mağazada teslimi
Mobil barkod desteği/
mobil kuponlar
Yüksek fiyatlı ürün satış
desteği
Kupon basımı
Destek isteği
Rehberli satış
Ürün bulucu
CD önizleme
Mağaza haritaları

Personel Yönetimi
•
•
•

Zaman saati
Çalışma programları
Görev yönetimi

Sağlık sektörü
•
•
•
•
•

Hasta self servis girişi
Hasta portalı
İşlem bilgileri
İlaç verilmesi
Hasta idaresi

Konaklama ve Ağırlama
•
•
•

Otel odası konuk portalı
Elektronik danışma
Otel haritaları

Taşımacılık, Seyahat ve
Eğlence
•
•
•

Kuzey Amerika ve Şirket Genel
Merkezi
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com
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E-bilet satın alma
E-bilet banko teslimi
Biniş/self-servis
check-in

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

