
EC30 ENTERPRISE (KURUMSAL) REFAKATÇI
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bağlı Olmayan Personeliniz İçin Doğru Özelliklerin Tümü

Ultra Taşınabilir, Cebe Konabilir ve Giyilebilir
1,275 kg.'dan hafif ve sadece 12,7 mm inceliğinde olan EC30 cebe 
kolayca konabilir, üniformaya, askıya, tabanca kılıfına, kol bandına ve 
daha fazlasına güvenli ve kolayca takılabilir.

EC30 Enterprise (Kurumsal) Refakatçi

Gelişmiş ve Kullanımı Kolay Bir Ekran
Kullanımı kolay 3 inçlik ekran ürün fiyatını kontrol etmekten mağaza-
daki envanteri takviye etmeye kadar, personelin günlük görevlerini 
daha hızlı ve etkili yapmaları için gereken bilgileri sağlar. Android 
anında tanınırlık sağlar. EC30'un kapasitif dokunmatik teknolojisi 
sayesinde personeliniz uygulamaları tek parmakla kullanabilir, ince 
eldivenle bile.

Kutudan Çıktığı Gibi Bas Konuş
Mobility DNA'nın Anında Bas Konuş Express özellikleri ile kutudan 
çıktığı andan itibaren PTT hizmetlerine sahip olun. Mağaza satış 
personeliniz tek bir tuşa basarak ekip üyelerine ulaşarak müşteri 
sorularına yanıt bulabilir, depo görevlilerinden bir ürünü mağazaya 
getirmelerini isteyebilir veya yardım almak için bir yöneticiye ulaşa-
bilir. Sonuç? Müşterilerinize daha iyi hizmet sunabilen, işbirliği içinde 
ve hızlı yanıt veren personel. PTT Express tüm EC30'lara önceden 
yüklü ve 3 aylık deneme süresi lisanslı olduğu için, tesis içinde PTT 
Express özellikli Zebra mobil cihaz taşıyan çalışanlar ve yöneticilerle 
bas konuş özelliğini kullanabilirsiniz. WiFi ağları, konumlandırma, 
varlık ve daha fazlası üzerinden baş başa özel görüşme veya perso-
nelinizle grup toplantıları gibi gelişmiş PTT özelliklerini kullanmak mı 
istiyorsunuz? Mobility DNA'nın Workforce Connect PTT Pro uygula-
masıyla bu kolay; sadece bir gün içinde bulut tabanlı bu opsiyonel 
aboneliğe sahip olabilirsiniz.

Bağlantılı olmayan tüm personeliniz için mükemmel cihaz: istediğiniz fiyat, personelinizin ihtiyaç 
duyduğu özellikler, işinizin gerektirdiği dayanıklılık ve bilişim bölümünün ihtiyaç duyduğu yönetilebilirlik.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/ec30 adresini ziyaret edin

Mobil ses ve verilere sahip olmayan tüm mağaza satış personeli için sorulara yanıt verecek bir yetkilinin veya bir ürünün yerini tek bir 
hareketle bulmak çok kolay. Hizmet kalitesi düşer. Ve sabırsız müşteriler mağazadan ayrılacakları için satış kaybına uğrayabilirsiniz. 
Günümüzün bağlantılı olmayan personeli için doğru fiyatlı ve doğru mobil çözümlere sahip olan EC30'u sunuyoruz. EC30 özellikle taşı-
nabilir olarak tasarlanmıştır; küçük, hafif ve dayanıklıdır. Zebra'ya özel 18 yenilikçi Mobility DNA aracı entegrasyon, kurulum ve günlük 
yönetim kolaylığını yeni bir seviyeye taşır; benzersiz özellikler ve paranızın karşılığını sunar. EC30 kapsamlı ses özelliklerine sahiptir: 
bir el telsizi ve kablosuz PBX telefonu (opsiyonel) olarak işlev görür. Veri özellikleri arasında metin mesajları ve 1 ve 2 boyutlu barkod 
okuma yer alır. İş ve envanter yönetimi ve daha fazlasını geliştirmek için özellikler seçerek ve genişleterek, iş alanınızdaki mevcut uy-
gulamalardan yararlanabilirsiniz. Sonuç? Tamamen bağlı ve oldukça üretken bir işgücü. Mağaza operasyonlarında maksimum verimlilik. 
Üstün müşteri hizmetleri. Ve daha fazla satış. EC30: bağlı olmayan personeliniz için mükemmel refakatçi.

Bağlantılı Olmayan Tüm Personeliniz İçin En Gelişmiş Cihaz
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Tam Donanımlı Kablosuz Masa Telefonu Özelliği
Mobility DNA'nın opsiyonel Workforce Connect Ses özelliği sayesinde 
mağazanın her yerindeki personelin gelen PBX aramalarını EC30 
üzerinden yanıtlayabilmesini sağlayın. Voice Bluetooth veya kablolu 
kullanılabildiğinden, arayanlar görüşmenin gizliliğinden emin olur. 
Sonuçlar? Uzun süre hatta bekleme, sonlanan aramalar, kaybedilen 
müşteriler ve satış kayıpları ortadan kalkar.

Kolay ve Güvenli Mesajlaşma
Opsiyonel Workforce Connect PTT Pro, perakende sektöründe 
ihtiyaç duyulan kritik güvenlik için güvenli mesajlaşma özelliğine 
sahiptir. Gelişmiş metin tabanlı diğer özellikler arasında Günün Mesajı 
da vardır, yöneticilerin tüm veya seçtikleri belirli personele sesli ve 
videolu duyurular yapmasını sağlar, böylece şirket e-postası olmayan 
personele ulaşmayı kolaylaştırır.

Hızlı ve Güvenilir Barkod Okuma
Sadece ses hizmeti sunan rakiplerin aksine, EC30 entegre 1/2 
boyutlu barkod okuyuculara sahiptir; böylece satış personeli fiyat 
kontrollerinden ürün aramaya, zaman ve katılımı takibe ve daha 
fazlasına kadar, günlük görevlerini daha hızlı ve etkili şekilde yerine 
getirebilir.

Her Gün Gün Boyu Kullanıma Dayanıklı Üretildi
Yere düşürün. Üzerine su dökün. Tozlu bir arka odada veya yağmur 
altında kullanın. Hazır yemek satan yerlerde kullandıktan sonra bile 
veya vardiya aralarında temizleyin. EC30 hepsinin altından kalkabilir.

Vardiya Boyunca Pil Gücü
Tam şarj, 8-10 saatlik vardiya için yeteri güç sağlar. Zebra’nın ücretsiz 
PowerPrecision+ pil yönetim araçları ile tüm cihaz havuzunuzda pil 
sağlığını kolayca yönetebilir, mağaza satış personeli her vardiyaya 
sağlıklı ve dolu bir pille başlamasını sağlayabilirsiniz.

Güvenilir ve Üstün WiFi Bağlantıları
Sınıfının en iyisi WiFi teknolojileri WiFi menzilini uzatır, WiFi hızını ve 
gücünü artırır, mağaza satış personelinin uygulamaları her zaman 
kullanabilmesini sağlar ve uygulama yanıt sürelerini son derece 
hızlandırır.
 

Kolay Entegrasyon, Kurulum ve Yönetim

Tüm Perakende Operasyonlarınız için Tek Bir Platformun Gücü
Zebra’nın yeni ve en gelişmiş Android platformunu kullanan mobil el 
tipi, araca monte ve tablet bilgisayar ailesine şimdi de EC30 katılıyor.

Bilişim bölümünün (IT) destek süresi ve maliyetleri azalır: ortak bir 
işletim sistemi, işlemci, WiFi ve Bluetooth radyoları ve daha fazlası 
sayesinde bilişim bölümü tek bir platformu kullanır. Ultra güçlü 
SD660 işlemci ve gelişmiş bellek mimarisi sayesinde, tüm gelişmiş 
cihazlarınızdaki ses ve veri uygulamalarında aynı üstün performansa 
sahip olursunuz.

Standart Mobil Cihaz Yönetim Sisteminizi Destekler
AirWatch ve SOTI desteği sayesinde cihaz yönetimi kolaydır. Diğer 
Zebra mobil cihazlarınızı yönetmek için kullandığınız Kurumsal Mobil 
Yönetim (Enterprise Mobility Management/EMM) çözümü ile EC30 
cihazınızı da yönetebilirsiniz.

Mevcut İş Alanınızdaki Uygulamaları Destekler
Mevcut iş alanı uygulamalarını 3 inçlik EC30 ekranına uygun 
olarak değiştirip genişleterek personel verimliliğini ve mağazanın 
operasyonel verimliliğini artırın. EC30 için iş yönetimini, ürün aramayı 
ve diğer uygulamaları geliştirme süresi ve maliyetini en aza indirin ve 
mevcut iş alanınızdaki uygulamaları en üst düzeye çıkarın.

Arka Oda Yönetimini Kolaylaştırmak İçin Kurumsal Şarj Opsiyonları
EC30 ve diğer Zebra mobil bilgisayar ve yazıcılarınızı alabilen 2 
bölmeli veya 10 bölmeli ShareCradle ile ekonomik ve rafa monteli bir 
arka oda çözümü oluşturun.
 

Mobility DNA ile En Gelişmiş Uygulama Desteği. Sadece 
Zebra'dan

Kullanım Kolaylığı, Yönetilebilirlik, Performans, Güvenlik ve Uygu-
lama Geliştirme Kolaylığını Artırın
Mobility DNA'nın geniş uygulama ailesi, EC30 dahil Zebra Android 
cihazlarına benzersiz değer katar ve birçok uygulama önceden 
yüklü ve ücretsiz olarak kullanıma hazır şekilde gelir. İşletim sistemi 
güncelleme sürecinin kolay ve devrim yaratan uçtan uca kontrolü 
sayesinde, EC30 cihazlarınızın kullanıldığı her gün, LifeGuardTM 
AndroidTM, güvenlik güncellemelerinin kullanılabilmesini sağlar. Yanlış 
yere bırakılan cihazları LifeGuardTM for AndroidTM ile kolayca bulun. 
Device Diagnostics ile, tesiste tamir edilebilecek cihaz sorunlarını 
tespit ederek, gereksiz yere Zebra Onarım Merkezi'ne gönderme ve 
hizmet dışı kalma durumlarını ortadan kaldırın. WiFi ağınızı maksimize 
ederek WorryFree WiFi ile daha güvenilir WiFi bağlantıları oluşturun. 
İşletmenizde kullanıma uygun olmayabilecek standart Google Mobile 
Services (GMS) uygulamasını devre dışı bırakmak dahil, StageNow 
ile cihazları kullanıma hazırlayın. İş saatlerinde cihazların kişisel 
amaçlar için kullanımını önlemek için, Enterprise Home Screen ile 
personelin sadece belirlediğiniz uygulamaları ve cihaz özelliklerini 
kullanabilmesini sağlayın. Enterprise Keyboard ile kullanıcılarınıza 
daha hızlı veri girişi imkanı sağlayan özelleştirilmiş bir ekran klavyesi 
sunun. Ve çok daha fazlası.
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Fiziksel Özellikler

Boyutlar 4,5 inç G x 2,2 inç Y x 0,55 inç B
114 mm G x 57 mm Y x 14 mm D

Ağırlık 3,88 oz/110 g

Ekran 3 in. renkli ekran FWVGA (854 x 480) IPS Geçirgen 
TFT LCD

Dokunmatik Panel Çift işlemli (parmak ve eldiven) kapasitif dokunmatik

Güç Standart kapasite, 1200mAh şarj edilebilir Li-iyon, 
PowerPrecision+ pil (entegre)

Tuşlar Barkod okuma; güç; bas-konuş (PTT); hacim; ana 
sayfa (fiziksel); son uygulamalar; geri (kapasitif)

Bildirimler Sesli uyarı; renkli LED

Bağlantı USB C (USB 2.0) sadece şarj yetkilileri; veri aktarımı; 
şarj

Performans Özellikleri

CPU Qualcomm SnapdragonTM 660 octa-core, 2.2 GHz

İşletim Sistemi Android 10; A11/ R¹ ile yükseltilebilir

Bellek 4GB LPDDR4 SDRAM Discrete / 32GB MLC eMMC Flaş

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı 32°F ila 122°F/0°C ila 50°C arası

Depolama Sıcaklığı -40°F ila 158°F/-40°C ila 70°C arası

Nem %5 ile %95 arası, yoğuşmasız

Muhafaza IP54

Düşme Dayanıklılık 
Özelliği

Çalışma sıcaklık aralığında 4 fit/1,2 metreden beton 
zemine düşme

Yuvarlanma Dayanıklı-
lık Özelliği

1.000 kez 1,6 fit/0,5 m yuvarlanma

Elektrostatik Deşarj 
(ESD)

+/-20 kVDC havadan deşarj; +/- 10 kVDC doğrudan 
deşarj; +/- 10 kVDC dolaylı deşarj

Kablosuz Veri İletişimi

WLAN/Radyo 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/d/h/i/w, IPv4, IPv6 2x2 
MU-MIMO

Veri Hızları 5GHz: 802.11a/n/ac — 866.7 Mbps’ye kadar 2.4GHz: 
802.11b/g/n — 300 Mbps’ye kadar

Çalışma Kanalları Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13
Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 
60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 
140, 144, 149, 153, 157, 161, 165
Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz
Fiili çalışma kanalları/ frekansları ve bant genişlikleri 
mevzuata ve onay kurumuna bağlıdır.

Güvenlik ve
Deşifre

WEP (40 ya da 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve 
AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) - EAP-TTLS 
(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSC-
HAPv2, PEAPv1-EAP-GTC ve LEAP, EAP-PWD

Sertifikalar WFA (802.11n, WMM-PS, 801.11ac, PMF)

Hızlı Dolaşım PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC

WPAN Bluetooth 5.0, Bluetooth Düşük Enerji (BLE)

Ses ve Ses Dosyası

Ses Sistemi Hoparlör: 1 Watt (90 dB spl), entegre mikrofon, 3,5 
mm audio ses girişini destekler (kablolu bağlantı ve 
Bluetooth kulaklığı destekler)

Özellikler
Bas-Konuş PTT (Workforce Connect PTT Express ve Pro): cihaz 

üzerinde hoparlör/mikrofon aracılığıyla ve kulaklık 
VoIP aracılığıyla (Workforce Connect Voice): yalnızca 
kulaklık aracılığıyla Bluetooth ses destekli (NB ve WB)
Google Voice Entry
Google Voice Assist
 PTT Express önceden yüklenmiştir ve 3 aylık deneme 
süresi lisansına sahiptir”

Veri Yakalama

Barkod Okutma 1/2 Boyutlu Görüntüleyici (SE2100)

Sensör Teknolojisi

Manyetometre eCompass yönü otomatik olarak tespit eder

Hareket Sensörü MEMS Jiroskoplu 3 eksenli hız ölçer

Jiroskop EC30'un lineer hızlanmasını tespit eder

Platform
Mobility DNA, Kurumsal Mobilite Yönetimini (Enterprise 
Mobility Management/EMM) destekler
Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşulları çerçevesinde, EC30, sevkiyat ta-
rihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. 
Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfasını ziyaret edin:
www.zebra.com/warranty

Önerilen Hizmetler
Zebra OneCare Essential ve Select: Sektörde destek 
çıtasını yükselten bu tam donanımlı destek hizmetleriyle 
Zebra cihaz kullanılabilirliğini, cihaz değerini ve operas-
yonel verimliliği en üst düzeye çıkarın.
Dipnotlar

1.  A11/R’nin ardından piyasaya sürülecek Android OS desteği, Qual-
comm  onayına bağlıdır.

Mobility DNA

Mobility DNA çözümleri, çeşitli özellikler eklemenin yanı sıra mobil cihazlarımızın 
konuşlandırılmasını ve yönetimini basitleştirerek, mobil bilgisayarlarımızdan daha 
fazla değer elde etmenizi sağlar. Zebra’ya özel bu özellikler hakkında daha fazla 
bilgi için
www.zebra.com/mobilitydna adresini ziyaret edin

Mobility DNA yalnızca Android’de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve 
Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için:
https://developer.zebra.com/mobilitydna

Konaklama

Mağaza personeli 

 Temizlik
• Konuk yönetimi
• Konuk mobil giriş/

kayıt deneyimi
• Temizlik/bakım
• İş Planlama
• Mağaza satış perso-

neli konumlandırma
• Verimlilik takibi
• Yolcu/işe giriş kon-

trolleri
• PTT ses iletişimi
• Envanter yönetimi 

(arka odalar)
• Alım
• Devam durumu ve 

süresinin takibi
• Takipçi/Programla-

nabilir anahtarlar 
üzerinden acil durum 
panik düğmesi

Perakende Sektörü

Mağaza satış per-
soneli 

 Mağaza çalışanları 
(güvenlik, temizli-
kçiler) 

 Alma-yükleme per-
soneli 

 Stok odası personeli
• Toplama/paketleme
• Saklama ve ikmal
• İade işlemleri
• Fiyat kontrolü ve ürün 

arama
• Envanter ve dönem-

sel sayımlar
• İşbirliği: PTT
• Görev yönetimi
• Konum takibi
• Devam durumu ve 

süresinin takibi

Pazarlar ve Uygu-
lamalar
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