TERAZİYE FARKLI BAKIŞ

500, 900 ve 1100 Serisi
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500 Serisi
Yeni nesil DIBAL terazilerin tümü, PC
tabanlı olanlar dahil bir mağazada aynı
şebeke içinde çalışabilir. Bu büyük
avantaj sayesinde görsellik ve müşteri
imajının önemli olduğu yerlerde renkli
ekranlı modeller kullanılırken,
paketlemede basit modeller tercih edilip
yatırım maliyeti düşürülebilir.
DIBAL askılı modellerde de önemli bir fiyat
avantajı sunmaktadır. Askılı teraziler daha
kolay bakım, uzun ömür, tezgah etrafında
rahat çalışabilme ve kolay temizlik
yapabilme avantajı getirmektedir.
DIBAL teraziler farklı ekran seçenekleri
ile reklam dahil her türlü kullanıma hitap
eder. 500 serisi klasik market tarzı
uygulamalar için kullanılabilir.
Modeline göre 10.000 PLU, 95 preset tuş
ve 20 satıcı tanımlanabilir. Normal ve
kampanya fiyatları, 60 karaktere kadar ürün
adı, 3 satıra kadar metin tanımlama v.s.
yapılandırılabilir.

EKRAN
500 serisi teraziler 4 farklı ekran seçimi
sunar. Bunların hepsi ağırlığı, fiyatı,
toplamı, darayı, ürün adını, (istenirse) faal
satıcıları gösterir.
Grafik ekranlar ayrıca logoyu gösterir. Satıcı
tarafında kârlılığı, uyarı mesajlarını ve
kodları gösterir. Ürün reklamları ile ilgili
şablonlar ve özel dinamik efektler 4 farklı
ekran tasarımı ile ihtiyaca göre tercih
edilebilir. Ekran (modele göre) segment,
grafik (mavi) L boy, grafik XL boy ve 7”
renkli TFT olabilmektedir.
Renkli ekranda ürünlerin resimleri satış
sırasında görüntülenir, ayrıca terazi boş
durumda olduğunda da ürün promosyonlarını
gösterebilirsiniz.

Segment Ekran "Superlux”

Grafik Ekran "L” boy

Grafik Ekran "XL” boy

Reklam görüntülerinin seçimi ve gösterme
sırası DIBAL uzaktan uygulamaları ile veya
direkt olarak teraziden ayarlanabilir.
7” Renkli TFT Ekran

Ürüne, satıcıya ve belli zaman aralığına
göre (saatlik, aylık) satış ve yönetim
raporları alınabilir.
ÖLÇÜM KAPASİTESİ
Mono
15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g
Çift Aralıklı
6 kg - 2 g # 30 kg - 10 g
15 kg - 5 g # 30 kg-10 g
Renkli ekran, satış ve konfigürasyon ekranları

500 Serisi
YAZICI
Yüksek çözünürlüklü (2”, 54mm)
100mm/sn baskı yapabilen hızlı yazıcı.
Tüm modeller kanuni zorunluluk haline
gelecek olan “takip edilebilirlik”
özelliğini destekler.

VEAL

Fiş Yazıcısı
(Modele göre değişebilir)
• 75 satıra kadar yazabilme
• 2 sabit ve 2 programlanabilir format
• Her fişte 4 logo basabilme
• Satıcı ismi ve 9 ödeme tipi
• Satır ve toplamda iskonto gösterme
• Müşteri hesabı ve puanların yazdırılması
• Ürün içeriğinin yazdırılması
Etiket Yazıcısı
(Modele göre değişebilir)
• 20 sabit ve 40 programlanabilir format
• 30x30mm’den 60x150mm’ye etiket boyutu
• 100 adede kadar logo basma
• 60 adede kadar bilgi alanı
• 3 seviye toplam çıktısı
• Etiket kopyasını ürün PLU’ya göre
çıkarabilme
• Farklı açılarda etiket basımı 90º, 180º ve
270º
• Kağıt algılama ile otomatik etiket ayarı
• Farklı kalınlıktaki etiketlere basabilme
KASET (ETİKET YAZICI)
Modele göre kasetli ya da çekmeceli
etiket haznesi ile etiket değişimi son
derece kolaydır.
Linerless
(Etiketin sabitlendiği yağlı arka kağıt
olmadan çalışabilme)
• Bazı modeller “linerless” etiket tipinin
kullanılmasını desteklemektedir
• Linerless etiket tipi, size doğayı koruma
fırsatı sunar

Fiş rulolu
Kaset

Etiket rulolu
Kaset

Linerless
rulolu
Kaset

• Linerless opsiyonlu çalışan teraziler bu
etiketleri değişik uzunluklarda
basabildiklerinden etiket israfı olmaz.
Bu etiketler; örneğin müşteri poşetlerini
kapamak için kullanılabilir.
• Bilinen şekilde etiket ve fiş rulolar, kaset
ve operasyon modunun basitçe
değiştirilmesiyle kullanılabilir.
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PC YAZILIMI
Terazilerin PC’ye bağlantısı için
Windows İşletim Sistemi üzerinde
çalışan çok sayıda uygulama mevcuttur.
Ayrıca DWS sayesinde terazilerin IP
adresleri sayesinde akıllı telefon ya da
tablet kullanarak web üzerinden kontrol
edebilirsiniz.
RMS (Retail Management Software)
DFS (DIBAL Friendly Software)
DLD (DIBAL Label Designer)
Ayrıca entegrasyon araçlarını kullanarak
arka ofiste kullandığınız yazılımlarla bir çok
platformda terazileri kontrol edebilirsiniz.
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500 Serisi
MODELLER
Boyunlu ve Boyunsuz

Boyunlu ve Boyunsuz

Fiş yazıcılı

Fiş / etiket yazıcılı

Boyunlu ve Boyunsuz "XL"

Yüksek Klavyeli

Fiş veya etiket yazıcılı

Fiş yazıcılı, etiket/fiş yazıcılı
veya 2 yazıcı ile (fiş+etiket)

Askılı, Paslanmaz çelik

Fiş yazıcılı, etiket/fiş yazıcılı veya 2 yazıcı ile (fiş+etiket)

Self-servis
Etiket yazıcılı

Askılı, ABS

Fiş yazıcılı, etiket/fiş yazıcılı veya 2 yazıcı ile (fiş+etiket)

KOLAY PROGLAMLAMA VE
OPERASYON
500 serisi teraziler kullanıcının ve
kullanılacağı bölümün ihtiyaçlarına göre
tasarlanmıştır.
• “Drill-Down” menü yapısı
• PLU numarasına veya PLU ismine göre
arama yapabilme özelliği
• Sürekli tekrar eden işlemleri için kolayca
programlanabilir Makro sistemi sayesinde
size zaman kazandırır
• Ayarlanabilir kullanıcı şifresi

Makro Sistemi

IP

Ethernet

Harici Ağ

IP

PC
HUB
SWITCH

Ethernet

999 PLU’ya direkt erişim

Ethernet

ACCESS POINT

Wi-Fi

Wi-Fi

Master terazi
Access Point
olarak ayarlanabilir.

Sistem kurulum örneği

İLETİŞİM

BOYUTLAR

mm.

• DIBAL teraziler kablolu ve kablosuz
bağlantı özelliğine sahiptir. DIBAL DWS
arayüz programı ile şebekedeki tüm
terazilere uzaktan servis müdahalesi
yapılabilir.
• Terazilerin birbirleriyle ve arka ofiste
kullanılacak PC bağlantısı Ethernet TCP/IP
bağlantı tipiyle sağlanır; Wi-Fi (802.11)
bağlantısı ise opsiyoneldir.

Programlama menüsüne kolayca ulaşım

Web Tarayıcı

INTERNET

SWITCH
HUB

Ethernet

SWITCH

WEB
SERVER
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• Bazı modellerde USB çıkışı sayesinde
verilerin kopyalanması veya güncellenmesi,
terazilerin yapılandırılması, basit satış
verilerinin alınması kolaylıkla sağlanabilir.
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900 Serisi
DOKUN-REKLAM YAP TERAZİ
Yeni DIBAL 900 serisi teraziler, satıcı
dokunmatik ekranını müşteri reklam
ekranı ile kombine ederek kolay
kullanımlı ve ekonomik bir çözüm
sunmaktadır.
Tüm fonksiyonlara kullanıcı ve teknik menü
altında, satıcı ekranından ulaşılabilir. Sıkça
kullanılan fonksiyonlar tek menü altında
toplanabilir.
2” termal, 100mm/sn hızında 1 veya 2
yazıcı kullanır. Rulo kaseti sayesinde
kolayca değişim yapılıp çalışmaya devam
edilir.
Renkli ekranda ürünlerin resimlerini satış
sırasında görüntüleyebilir, terazi boş
durumdayken de ürün promosyonlarını
gösterebilirsiniz.
Reklam görüntülerinin seçimi ve gösterme
sırası DIBAL uzaktan uygulamaları ile veya
direkt olarak teraziden ayarlanabilir.

1100 Serisi
PC BAZLI TERAZİ
DIBAL 1100 serisi teraziler, işiniz için en
uygun çözümdür.
GÜÇLÜ; PC mimarisine sahiptir ve güçlü
işletim sistemi Windows XP Embedded içerir.
AÇIK YAPI; Teraziler DIBAL yazılımları veya
diğer üretici yazılımlarıyla çalışabilir.
ESNEK; DIBAL satış ve yönetim yazılımı,
içerdiği şablonlarla işiniz için en uygun arayüzü
seçebilir, şablonlar üzerinde değişiklik
yapabilirsiniz.
HIZLI ve BASİT; Neredeyse hiç öğrenilmeden
sezgisel bir kullanımı vardır. Hızlı ve güvenilir
satış işlemi, yüksek hızlı yazıcısı ile hem fiş
hem de etiket basabilirsiniz. Bazı modellerde
iki printer ayrı olarak yer alır.
KÂRLI; Renkli ekranda ürünlerin resimlerini
satış sırasında görüntüleyebilir, terazi boş
durumdayken müşteri ekranında ürün
reklamlarını, indirimleri ve promosyonları
göstererek satışı artırabilirsiniz.

TERAZİYE FARKLI BAKIŞ

DENKER ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İçerenköy Mah. Kartal Sok. No:19 Kat:4
Ataşehir, İSTANBUL
Telefon: 0 216 573 06 76
Faks: 0 216 574 62 32
Web: www.denker.com.tr

