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4,5 Milyar $ 
Global Satışlar

Kapsamlı Erişim
Her kurumsal ihtiyacı 

karşılayacak ölçeklenebilirlik

Kaynaklar: VDC Araştırma ve Zebra analizi (en büyük pazar payı), Gartner, Inc., "Magic Quadrant Global İç Mekan 

Konumlandırma Hizmetleri" Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 13 Ocak 2020 (Lider Durumu)

100'den Fazla Ofis

45 Ülke

4.900'den Fazla 
Patent Alındı ya da 

Başvurusu Yapıldı

8.200'den Fazla 
Global Çalışan Sayısı

10.000'den Fazla 
Kanal Ortağı 100'den Fazla Ülke

447 Milyon $'dan Fazla
Ar-Ge*

*Satışların %10'u 

Lider Konumu
İç Mekan Konum Hizmetleri 

için Gartner Magic Quadrant –

Dünya Çapında

Kanal 

Ödülleri

Personelimiz 

Fark Yaratıyor

Mobil RFID

Dayanıklı Mobil 

Bilgisayarlar

Barkod Okutma

Barkod Yazıcılar

#1

Neden Zebra



Ticari Sorun...
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Birinci sınıf yazıcı 

istiyorsunuz…

performans, özellikler ve baskı 

kalitesinin tamamına sahip

Ödün vermeyin. Hepsine 

sahip olun.

ZD621 Serisi istediğiniz her 

şeye fazlasıyla sahip...

ZEBRA TECHNOLOGIES
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Ödün 

Vermeyin

Zebra ZD621 Serisi premium 

yazıcılarla hepsine sahip olun

Kolay kullanım

kusursuz ve sorunsuz performans

Birinci sınıf, benzersiz özellikler ve 

baskı kalitesi ile

işletmenizi her zaman ileriye taşıyın 

Yarının teknolojisine

uyum sağlayacak şekilde tasarlandı 

Benzersiz, huzur veren güvenlik

Verilerinizi koruyun ve arızaları önleyin 
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Karşınızda

ZD621 
Serisi
En iyiye yatırım yapın: 

üstün özellikler, maksimum 

performans ve yıllarca kaliteli 

baskı sunan benzersiz güvenlik 
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Birinci sınıf baskı kalitesi

bugün ve yarın

Sınıfının En İyi Özellikleri
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Sahada kurulabilir seçenekler

Önceki popüler 

GX Serisi 

ve ZD500 

cihazının 

altyapısını 

kullanıyor
Benzersiz Güvenlik

Sonraki Adıma Hazır Mısınız?
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Kolay kullanım Her yerde 

kullanabilirsiniz

Birinci sınıf özellikler 

ve baskı kalitesi

Gelişim için 

tasarlandı

Yerinde veya uzaktan 

yönetim sağlayın.

Gönül rahatlığı sunan 

benzersiz güvenlik
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İşletmenize Yıllarca

Hizmet Etmek 

için TasarlandıZD621 Serisi Başlıca Avantajlar
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Çalışma 

Ortamınızda Birinci 

Sınıf Performans
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• Raf etiketleri

• İndirimli fiyat etiketleri

• BOPIS

• E-Ticaret

• Varlık ve stok etiketleri

• Gıda bilgi etiketleri

Perakende Sektörü
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Taşımacılık ve Lojistik Hafif İmalat

• Gönderim/alım etiketleri

• Sevk irsaliyeleri

• Varlık etiketleri

• Ürün etiketleri

• Yarı Mamul Ürünler (WIP)

• Stok etiketleri

• Kargo etiketleri

ZD621 Pazarlar ve Uygulamalar

• Laboratuvar ve numune etiketleri

• Reçete etiketleri

• Hasta Kimlik bileklikleri

• Hasta kayıt etiketleri

• Varlık etiketleri

Sağlık Sektörü
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Direkt Termal Termal Transfer

Healthcare Direct RFID
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ZD621 Serisi Neredeyse tüm kullanımları destekleyen farklı model seçenekleri
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ZD621 Serisi
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Sağlık Sektörü Modelleri

RFID Baskı ve Kodlama

• RFID etiketleri yazdırın ve deşifre edin

• Kolay kalibrasyon ve sarf malzemesi esnekliği sunan 

uyarlanabilir kodlama teknolojisi

• Renkli, dokunmatik standart ekran

• Tıbbi sınıf güç kaynağı

• Sızdırmaz düğme arayüzü ve UV dayanıklı muhafaza

• Dezenfektan kullanımına uygun plastik malzeme

• Renkli, dokunmatik standart ekran

Birinci sınıf özelliklere sahip özel yazıcılar



ZEBRA TECHNOLOGIES

İşletmenizi İleriye 

Taşıyacak En İyi 

Özellikler
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ZD621 Serisi
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Üstün performans sunan birinci sınıf özellikler

Güçlü Yeni Mimari

Kullanımı Kolay Kullanıcı Arayüzü

• İsteğe bağlı 4.3 inç tam renkli LCD dokunmatik ekran* iş 

durumunu anında göstermek için renk değiştirir ve gelişmiş 

operasyon yetenekleri ve destek sunar

• Üç düğmeli standart beş durum LED simgeli ekranın 

kullanımı kolaydır ve durumları anında gösterir

• ZD620'den %30 daha hızlı 

• GX Serisinden neredeyse %300 daha hızlı

• Geleceğin teknolojisine uyum sağlamaya hazır

*Sağlık Sektörü ve RFID modellerinde standart
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ZD621 Serisi
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İhtiyaçlarınıza uygun birinci sınıf özellikler

Sahada Kurulabilen Kablosuz Kit

Kaplamasız Konfigürasyonlar*

• Opsiyonel kaplamasız konfigürasyonlarla çevreye duyarlı olun*

• İsrafı önleyin 

• Daha az rulo değişikliğiyle her ruloda daha fazla etiket yazdırın

• 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.1 

(çift radyo)

*Sadece Direkt Termal modellerde mevcut
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ZD621 Serisi
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Taşınabilirlik Kazandıran Taşıma 

Kılıfı ve Pil Seçenekleri

Çok Çeşitli Opsiyonlar

• Sarf malzemesi kullanım seçenekleri

• Bağlantı seçenekleri

• Kapalı güç kaynağı

• 2 anahtarlı mekanik kilit; Kensington® güvenlik kilidi yuvası**

• Yerinde baskı alarak hataları azaltın ve zamandan tasarruf edin

• Çıkarılabilir pil ekleyin ve taşıma kılıfında veya sepette kolayca taşıyın

*Sadece Direkt Termal modellerde mevcut

**Sadece Sağlık Sektörü direkt termal modelde mevcuttur

İhtiyaçlarınıza uygun birinci sınıf özellikler
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ZD621 Serisi

Standart
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Birinci sınıf bağlantı opsiyonlarıyla işinize entegre edin 

Fabrikada veya 

Sahada Kurulabilir 

Opsiyon

Eşleştir ve Yazdır

• Ethernet 10/100

• Seri RS-232 otomatik 

algılamalı, DB-9

• USB 2.0

• USB Sunucu

• 802.11ac Wi-Fi ve 

Bluetooth 4.1 

(çift radyo) 

• Print Touch (NFC) 

sayesinde uyumlu bir 

mobil cihazla bir 

dokunuşla eşleştirin 

ve Zebra kurulum 

programını kullanarak 

yapılandırın/yazdırın

ZD621'inizi mevcut kablolu veya kablosuz ağınıza 

veya doğrudan herhangi bir kişisel bilgisayara bağlayın.

*BLE sadece Zebra yazıcı kurulumu mobil uygulamasıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır
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Geniş, Tam Renkli 

Dokunmatik 

Ekran*
• İş durumunu göstermek 

için renk değiştirir

• Kullanım kolay menü

• Tüm aşamaları gösteren 

sihirbazlar

• Sorun giderme 

animasyonları

• Sarf malzemesi kılavuzu

• Bağımsız baskı 

uygulamalarını destekler

Beş LED İkonu 

ve Üç Düğmeli 

Kullanıcı Arayüzü
• İş durumunu anında görün

• İlave kontrol

• Sorunları daha hızlı çözün

• Çalışma süresini en üst 

düzeye çıkarın
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ZD621 Serisi Sade kullanıcı arayüzüyle daha kolay operasyonlar

Bir Dokunuşla 

Ayarları 

Değiştirin

Gelişmiş 

Standart 

Özellikler

*Direkt Termal ve Termal Transfer modellerinde opsiyoneldir

Sağlık Sektörü ve RFID modellerinde standarttır

Print Touch (NFC) sayesinde bir dokunuşla 

eşleştirin, Zebra kurulum programını 

kullanarak yapılandırın/yazdırın



ZEBRA TECHNOLOGIES

ZD621 Serisi

Merkezi Siyah 

İşaretler
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Taşınabilir sarf malzeme sensörleri, kılavuzlar, sarf malzeme kullanım seçenekleri

Kalıp Kesim 

Tırtıkları

Birden Fazla 

Etiket Satırı

Hareketli sarf malzemesi kılavuzu, sensörler ve sarf malzemesi 

işleme seçenekleri mükemmel bir esneklik sunar.  
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300 m Ribbon 

Kullanımı
• Ribbon değişikliklerini 

azaltın

• Yüksek kapasiteli 300 

m/984 ft. veya 74 m/244 ft. 

ribbon kullanımı 

• Termal transfer 

modellerinde mevcuttur

Kaplamasız 

Konfigürasyonlar
• İsrafı önleyin

• Her ruloda daha fazla 

etiket yazdırın 

• Daha az sıklıkta rulo 

değiştirin

• Verimliliği artırın
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ZD621 Serisi Zamandan tasarruf edin ve çevreyi koruyun

Daha Az Sarf 

Malzemesi 

Değiştirin Doğayı Koruyun
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Hızlı 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth ® 4.1 

özellikli sahada kurulabilir kablosuz kit 
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ZD621 Serisi

Opsiyonel taşıma kılıfı ve 

aksesuarlarıyla taşınabilirliği 

artırın

Akıllı yapı, özellikler ve yeni nesil esneklik

Oynak sarf malzemesi kolu ve 

opsiyonel 300 dpi ile 

baskı kalitesini artırın

RFID ve Sağlık Sektörü modelleri

Opsiyonel 4.3 inç tam renkli 

LCD dokunmatik ekran

Kaplamasız konfigürasyonlar 

malzeme israfını önler 

(sadece direkt termal)

Zebra'ya özel Print DNA yazılım 

seti sahada ve uzaktan kurulumu, 

kullanımı, yönetimi ve bakımı 

kolaylaştırır. 

Benzersiz güvenlik

ZPL, EPL ve diğer yazıcı 

dillerine sahip olduğundan, 

her yerde kullanabilirsiniz

İkili 74 m/300 m ribbon kapasitesi 

(termal transfer modeli)

Dayanıklı yapısı sayesinde 

uzun yıllar kullanabilirsiniz

OpenACCESS™ istiridye tasarım

Sarf malzemesi kullanım 

seçenekleri

İki yıl garanti



RFID
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Ultra Yüksek Frekans RFID
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ZD621R 
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Birinci sınıf RFID baskı ve kodlama

• Zebra özel RE40 RFID modülü 

• Uyarlanır Kodlama Teknolojisi daha fazla 

sarf malzemesi esnekliği sunar

• Kolay kalibrasyon

• Karmaşık yerleştirme kılavuzlarından 

kurtulun

• Tam renkli dokunmatik ekran (standart)

Gerçek Zamanlı Takip 

ve İzlenebilirlik 



Çok Sayıda Stok İçi 

RFID Etiket Seçeneği 

• RFID avantajlarından daha hızlı 

yararlanın

• Denemeyi (PoC) ve uygulamayı 

kolaylaştırın

• Uzun teslimat süreleri ya da yüksek 

minimum sipariş miktarları yok
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Zebra, 70 ülkede onaylanmış RFID teknolojilerinde dünya lideridir

Olağanüstü Performans 

ve Doğruluk

• En son çip teknolojisine sahip olun

• Zebra markalı kakmalar ile 

daha fazla performans

• ISO 9001:2015 kalite süreçleri

RFID ve Etiket Çözüm Uzmanı

• En kapsamlı, sahada kanıtlanmış portföy

• Uygulama performansını nelerin 

etkilediğini bilin

• Olağanüstü performans sağlayan bir 

çözüm öneri bilgisi

• Termal baskı uzmanları
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Print DNA

Yazıcılarınızın 

Sunduğu 

Avantajlar

Print DNA yazılım paketi, yazıcınızı hızlı 

ve güvenli bir şekilde çalışır duruma 

getirir. Tam entegre ve birlikte çalışabilen, 

iş ihtiyaçlarınızla birlikte yazıcınızın da 

gelişmesini sağlayan bir çözümle sürekli 

ve kesintisiz yazdırın. 

Sorunsuz Bir Şekilde 

Güvenle Yazdırın.
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Print

DNA

Entegrasyon
Baskı uygulamalarını birden çok ortam ve altyapıya 
zahmetsizce uyarlayın ve entegre edin

• Yazıcıları bulut tabanlı uygulamalara güvenli bir 
şekilde bağlayın

• Uygulamaları PLC'nizle daha az maliyet ve çabayla 
entegre edin

• Android çözümlerine etiket ve fiş baskısı ekleyin

CIO, Geliştirici Yöneticisi 
(IT, ISV, SW tedarikçisi)

Güvenlikli
IT ekibinize olası güvenlik açıklarını ortaya 
çıkarma ve saldırıları önleme yeteneği kazandırın

• Wi-Fi sertifikalarını otomatik güncelleyin 
• Bağlantıları şifreleyin ve yetkisiz kullanımı 

engelleyin
• Tek bir komutla yazıcıları güvenli bir şekilde 

kullanımdan çıkarın

Güvenlik: Yöneticisi, 
Veritabanı Yöneticisi

Kurulum
Kullanımı kolay kurulum sihirbazı, uzaktan erişim 
ve kolay adımlarla kullanımı hızlandırın

• Uzmanlık gerekmez
• Kurulum sihirbazı yazıcılarınızı algılar 
• Bir profil oluşturun ve yazıcı gruplarına gönderin

DevOps, Ağ Yöneticisi

Optimize Edin
Herkese işlerini kolaylaştıran çok sade ve güvenilir 
baskılar sunun

• Eski yazıcı dillerini taklit edin 
• Pil bilgisiyle kesintisiz baskı alın
• ERP sistemlerindeki PDF belgelerini ve etiketleri 

yazdırın

Ön Saf Çalışanları, Operasyon Müdürü, 
Şantiye Şefi, Yardımcı Yönetici

Yönetin
IT ekibinizin yazıcıları istedikleri yerden istedikleri zaman 
rahat bir şekilde yönetebilmesini ve bakımını yapabilmesini 
sağlayarak sık karşılaşılan IT sorunlarını azaltın

• Yazıcı yönetim zamanı ve masraflarını en aza indirin
• Tüm Print DNA yazıcılarında gerçek zamanlı ölçümleri 

değerlendirin
• Print DNA yazıcılarını popüler EMM çözümlerine bağlayın

DevOps, Ağ Yöneticisi,
Teknik Destek Elemanı

Print DNA
Yazıcılarınızın 

sunduğu avantajlar
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Dahili koruma ve performans
Son derece etkili güvenlik protokolleri ve özellikleri; yetkisiz 

müdahaleyi önlemek için ağ erişimini yerinde kontrol edin

Otomasyona dayalı güvenlik özellikleri
Siz ve ekibiniz için güvenli bir bağlantılı ortam 

İhtiyaçlarınız için özelleştirilebilir
Yazıcı ayarlarınızı en iyi uygulamalarla karşılaştırın, güvenlik 

seviyelerini şirketinizin ihtiyaçlarına göre ayarlayın

Daha kolay bakım ve servis
Çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak ve IT ekibinin 

yükünü azaltmak için ağa bağlı tüm yazıcı filonuzun yönetim 

ve bakımını uzaktan yapın

Yetkisiz müdahaleleri hızlıca durdurun
Yetkisiz girişleri önlemek için savunmasız yazıcıları hızlı 

ve etkili bir şekilde devre dışı bırakın

Sürekli tetikte olma ve destek
Olayları gerçekleşmeden önce ortaya çıkarmak için 

etkinlikleri gerçek zamanlı olarak görün ve programınıza 

göre güncellemeleri yerinde veya uzaktan iletin

Dünya çapında tanınan standartlarla uyumlu
Dünya çapında güvenlik uzmanları tarafından belirlenen 

en iyi uygulamalar ve yönergeler

Güvenli kuruluş teknolojisinde lider 
Üretkenlik ve güvenlik, Zebra'nın önceliğidir

Zebra PrintSecure ile işletmenizi güvenlik 
tehditlerinden koruyun

Her güvenlik önlemi ihtiyaçlarınızı karşılayamaz. Diğer sağlayıcıların aksine, gönül rahatlığı sunan 

koruma için ihtiyaç duyduğunuz kapsamlı yazıcı güvenliği sadece Zebra'dan. Yeni teknolojiye geçişi 

düşünürken, şu kritik güvenlik niteliklerini göz önünde bulundurun:



Sarf Malzemeleri ve 

Bakım Planları
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Sarf Malzemeleri ve Destek - Üreticiden



Yazıcı Çalışma 

Süresi

Tedarik kaynaklı iş 

kesintileri yok
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Olağanüstü İstikrarlı, 

Daima Olağanüstü

Personel Üretkenliği

Daha fazla personel ve 
süreç verimliliği

Müşteri Hizmetleri 

Kalitesi

Yazıcı sarf malzemeleri 

kaynaklı gecikme yok

Toplam Sahip Olma 

Maliyeti (TCO)

Daha düşük sermaye, 

işletim, bakım ve sorun 

giderme maliyetleri
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Her ihtiyaca uygun bir Zebra servis planı mevcut

Portföy

• Kapsamlı onarım hizmetleri

• 3 günlük onarım geri dönüş 

süresi

• Yerel saatle 8x5 teknik destek

• 3 ya da 5 yıllık kapsama dönemi

• Opsiyonel İzlenebilirlik 

Hizmetleri

• Kapsamlı onarım hizmetleri

• Gelişmiş değiştirme hizmeti 

• 7x24 teknik destek

• 3 ya da 5 yıllık kapsama dönemi

• Parça havuzu yönetimi

• Cihaz devreye alma

• Opsiyonel İzlenebilirlik Hizmetleri



Teşekkürler! 
Daha fazla bilgi için, www.zebra.com/zd621 adresini ziyaret edin

ZEBRA ve stilize edilmiş Zebra başı resmi, dünya çapında birçok yerde tescil edilmiş, Zebra 

Technologies Corporation ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar sahiplerine aittir. 

©2019 Zebra Technologies Corp. ve/ya da iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
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Nedir?

Kapsamlı ve hızlı onarım ve iade süreleri içeren temel düzeyde güvence. 

Nelere Sahip Olursunuz

• Tam Kapsamlı Güvence: Bozulursa tamir ederiz

– Normal eskime-yıpranma ve kazayla oluşan arızaları içerir

• Yerel saatle 8x5 canlı teknik destek ve self servis araçlarına 7x24 erişim

• 3 günlük depo öncelikli onarım geri dönüş süresi

• VisibilityIQ OneCare

• 3 ya da 5 yıllık kapsama planları

Aşağıdakiler için Mevcuttur

Zebra yazıcılar, mobil bilgisayarlar ve okuyucular.

34ZEBRA TECHNOLOGIES

Temel Zebra OneCare ile cihaz çalışma süresini ve 
performansını en üst düzeye çıkarın
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Nedir?

Zebra OneCare Essential paketini temel alır ve daha uzun destek saatleri, gelişmiş cihaz değişimi ve daha 
fazlasını sunar.

Nelere Sahip Olursunuz

• Tam Kapsamlı Güvence: Bozulursa tamir ederiz

‒ Normal aşınma ve yıpranma ve kazayla oluşan hasarı içerir; cihaz onarımıyla ilgili öngörülemeyen ve
beklenmedik maliyetleri ortadan kaldırır

• Ertesi iş günü teslimat içeren Gelişmiş Cihaz Değişimi

Arızalı bir cihazı bildirdiğinizde, ertesi iş günü değişim için aynı gün devreye alınmış ve kullanıma hazır bir 
değiştirme yedek cihaz göndeririz.

• 7x24 canlı teknik destek

• VisibilityIQ OneCare

• 3 ya da 5 yıllık kapsama planları

Aşağıdakiler için Mevcuttur

Zebra yazıcılar, mobil bilgisayarlar ve okuyucular.
35ZEBRA TECHNOLOGIES

En yüksek düzeyde bakımımızla cihaz kullanımını ve yatırım 
getirisini en üst düzeye çıkarın


