
Ενισχύστε την 
αποδοτικότητα και την 
εξυπηρέτηση των πελατών 
σας με το Zebra TC70 στους 
παρακάτω τομείς:

Λιανική πώληση
• Συνεργάτες
- Έλεγχος τιμών
- Απογραφικοί έλεγχοι
- Εντοπισμός στοιχείων
-  Μεταβολές τιμών / 

έλεγχος τιμών
- Σύγκριση προϊόντων
-  Ηλεκτρονικά κουπόνια 

(σε οθόνες κινητών 
τηλεφώνων)

- Έρευνα αγοράς
-  Μεταφορές από τα 

αποθέματα
- Αναζήτηση μητρώου δώρων
-  Δημοσιονομικές 

εφαρμογές / εφαρμογές 
πιστότητας

- Εντολές καταλόγων
- Εκπαίδευση
• Πληρωμή μέσω κινητού
•  Διαχείριση των 

αποθεμάτων
• Φωνητικές επικοινωνίες
• Διευθυντές
-  Διαχείριση εργατικού 

δυναμικού
- Εργασίες planogram
-  Προώθηση της 

συμμόρφωσης
- Προώθηση προϊόντων

Μεταποιητικός τομέας
•  Διαχείριση στοιχείων 

ενεργητικού
• Συντήρηση κτιρίων
• Διευθυντικά καθήκοντα
-  Διαχείριση του εργατικού 

δυναμικού
- Διαχείριση προμηθειών
-  Διαχείριση στοιχείων των 

πελατών
-  Διαχείριση πληροφοριών 

προϊόντων
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ
ΖΕΒRA TC70

ZEBRA TC70
ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ZEBRA TC70
Οι εργαζομένοι σας χρειάζονται επαγγελματικoύς υπολογιστές χειρός για να έχουν πρόσβαση 
σε σημαντικές επιχειρηματικές εφαρμογές προκειμένου να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους 
πελάτες σας. Οι επαγγελματικές αυτές συσκευές θα πρέπει να είναι τόσο εκλεπτυσμένες 
και εύκολες στην χρήση όσο και τα προσωπικά smartphone τους. To Zebra TC70 προσφέρει 
αμφότερα τα χαρακτηριστικά αυτά. Oι επεκτάσεις (Μx) που χρησιμοποιεί μετατρέπουν το 
Android σε επαγγελματικής κλάσης λειτουργικό σύστημα ενώ ο στιβαρός σχεδιασμός του 
επιτρέπει στο TC70 να αντεπεξέρχεται και στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. Το Zebra TC70 
μπορεί να μετατραπεί σε walkie-talkie και σε κινητό τηλέφωνο ενώ με το προηγμένο σύστημα 
απεικόνισης που διαθέτει μπορεί να συλλάβει κάθε τύπο επιχειρηματικών πληροφοριών. Η 
τεχνολογία αιχμής αλλά και η πλήρης γκάμα αξεσουάρ θα εξυπηρετήσουν την επιχείρησή σας 
για τα επόμενα χρόνια εξασφαλίζοντας γρήγορη απόδοση της επένδυσης.

Android KitKat - αναβαθμισμένο για την επιχείρηση
Κάθε Zebra TC70 αποστέλλεται εφοδιασμένο με επεκτάσεις (Μx), μια σειρά από 
χαρακτηριστικά που μετατρέπουν το Android από ένα λειτουργικό σύστημα ευρείας 
χρήσης σε ένα γρήγορο, σταθερό και υπερδύναμο επαγγελματικό λειτουργικό σύστημα. Το 
αναβαθμισμένο Android προσφέρει ασφάλεια, ευκολία στην διαχείριση των συσκευών, καθώς 
και αυξημένες δυνατότητες συλλογής επιχειρηματικών δεδομένων.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΦΗΣ ZEBRA TC70


