
ÖZELLİK SAYFASI

MK500 Micro Kiosk™
Her reyonda düşük maliyetli self-servis

Müşteri hizmetlerini, memnuniyeti ve sadakati 
geliştirin 
Self-servis teknolojisindeki en son yenilik olan 
Zebra’nın MK500 Micro Kiosk’u ile müşteri 
hizmetlerini ve müşteri deneyimini geliştirin. Bu 
küçük, kurulumu kolay ve düşük maliyetli cihaz, 
perakendecilerin her bölümde veya reyonda self-
servisin sağladığı güçten yararlanmasına olanak 
verir. Yani, müşterileriniz mağazanın neresinde 
olurlarsa olsunlar, onlara yardım etmek için birkaç 
basit işlemden fazlasına gerek olmaz. Müşteriler 
fiyatı ve stok durumunu kontrol edebilir, hediye 
çekindeki bakiyeye bakabilir, biriktirdiği hediye 
puanları görebilir, ürünün yerini bulabilir ve yardım 
isteyebilir: Tüm bunlar tek bir barkod taramasıyla 
veya bir düğmeye ya da dokunmatik ekrana tek bir 
dokunuşla olur. Ayrıca, MK500, diğer markaların 
küçük mobil yazıcılarına kolayca bağlanarak, 
perakendecilerin daha gelişmiş ve değerli hizmetler 
sunmak için bu çözümü daha da geliştirmelerini 
sağlar. Örneğin, müşteriler yemek tariflerini, 
kampanya bilgilerini ve mağazadaki özel indirimli 
ürünlere ait kuponları yazdırabilecekleri gibi müşteri 
kartlarını taratarak kendilerine özel kuponlar da 
bastırabilirler.   

Çalışan verimliliğini yükseltin
Self-servis teknolojisindeki en son yenilikler 
müşterilerinizin parmak ucunda olduğunda, 
çalışanlarınızın rutin sorulara zaman ayırmalarına 
bundan böyle gerek yok. Artık, çalışanlarınız 

ÖZELLİKLER

Lazer tarama veya 
görüntüleme teknolojisi seçimi
Hem şimdi hem de gelecekte 
okutmanız gereken tüm 
barkodları destekler  
 
• Zebra lazerli etiket tarama 

teknolojisi 
Tüm 1 Boyutlu barkodlarda, 
zarar görmüş ve kötü kaliteli  
olanlarda bile agresif 
performans ve kesin okuma 
sağlar; patentli Sıvı Polimer 
tarama elemanı sürtünmesiz 
olup üstün dayanıklılık ve 
güvenilirlik sağlar 
 

• Zebra gelişmiş 
görüntüleme teknolojisi 
1 Boyutlu, 2 Boyutlu ve 
PDF barkodlarda lazer 
stili performans: patentli 
aydınlatma sistemi her 
yönden okumaya olanak 
verip barkodu tarayıcıya 
doğru hizada tutma gereğini 
ortadan kaldırarak verimliliği 
artırır

müşterilere satış yapmaya ve diğer kritik önemde 
işlere eğilmeye daha çok zamanı olacak. Çalışanlar, 
müşteri ilişkilerini ve bağlılığı güçlendiren 
kişiye özel bir düzeyde hizmet sunarak müşteri 
ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilecekler. Ayrıca raf 
yenilemeyi, fiyat denetimlerini ve fiyat indirimlerinin 
etiketlenmesini daha verimli ve zamanında 
yapabilme yeteneği müşterilerinizin mağazanızdaki 
raflarda doğru ürünleri doğru fiyatla bulmalarına 
yardımcı olur. 

Her yere kolay kurulum 
İyi tasarlanmış MK500 yetkisiz erişime neden olmaz 
ve çok değerli satış zemininizden ödün vermeyi 
gerektirmez; bu son derece küçük cihaz reyon 
başlıklarından raflara, direk ve duvarlara kadar 
ortamınızdaki hemen her yere montaj için uygundur 
ve VESA montaj standartlarıyla uyumludur. Aynı 
zamanda, kasasına entegre olan benzersiz mekanik 
özellikler, perakendecilerin cihazın bulundurulmasını 
ve kullanımını teşvik için MK500 çevresine kolayca 
özel reklamlar asabilmelerini sağlar. Esnek self-
servis kiosku, kablolu veya kablosuz LAN üzerinden 
kolayca ve uygun maliyetle dağıtılabilir. Wi-Fi 
802.11a/b/g bağlantısı, her bir MK500’e ağ kablosu 
döşeme ihtiyacını ve masrafını ortadan kaldırarak 
perakendecilerin müşteri ve sezon ihtiyaçlarını daha 
iyi karşılamak amacıyla MK500’lerin yerini gerektikçe 
değiştirmelerine izin verir. Ethernet üzerinden güç 
özelliği her bir MK500 için elektrik prizi ayırma 
maliyetini ortadan kaldırır. 



Kullanımı kolay 
Müşterileriniz ister bir satış işlemini tamamlamak 
için ürünlerdeki barkodları ister devamlı müşteri 
indirimini hesaplamak için mağaza kartını veya 
kişiye özel indirim çekini taratsın, Zebra’nın 
imza patentli tarama teknolojisi tek seferde ve 
her seferde başarılı tarama sağlar. Çok yönlü 
tarama barkodu tarayıcının tam hizasında tutma 
zorunluluğunu ortadan kaldırır. Üstelik yüksek 
performanslı mimarisi renkli dokunmatik ekran 
ve programlanabilir üç düğmeyi bir araya 
getirerek eğlenceli ve kolay bir şekilde sezgisel 
olarak kullanılabilen etkileşimli uygulamaların 
dağıtılmasına olanak verir ve her yaştan herkesin 
cihazı rahatça kullanmasını sağlar.

Hızlı yatırım geri dönüşü (ROI)
MK500 sadece uygun maliyetli değildir, 
olağanüstü ve hızlı bir yatırım geri dönüşü 
veren birçok avantajlar da sunar. Aynı araç 
hem çalışanlar hem de müşteriler tarafından 
kullanılabilir; çalışanlar, bu teknolojiyi kullanma 
güçlüğü çekebilen müşterilerin sorularını hızla 
ve kesin olarak yanıtlamak için MK500’den 
yararlanabilir. Ayrıca tam özellikli görüntüleyici 
modeli 1 Boyutlu ve 2 Boyutlu barkodların 
okunmasını sağlayarak, üstün bir kullanım 
ömrü temin eder; böylece, desteği yeni barkod 
sembolojilerini içerecek şekilde genişletmek 
için teknoloji yükseltmeye gerek kalmaz. Bu 
çözümün diğer markalara ait çevre birimleriyle 
geliştirilme yeteneği ürün yaşam döngüsünü 
daha da genişleterek bu perakende çözümün 
değerini artırır. Zebra’nın Mobilite Hizmetleri 
Platformu (MSP) ile uyumlu olması merkezi 
ve uzaktan kuruluma ve günlük takip işlerine 
olanak tanıyarak BT yönetiminde zaman ve 
maliyeti önemli ölçüde kısar. Ayrıca Zebra’nın 
En Başından Servis – Altın programıyla, cihazın 
çalışmama süresini gerçek anlamda en aza 
indirmek için doğrudan üreticinin uzmanlığından 
ve yedeğiyle ön değiştirme avantajından 
yararlanırsınız.

MK500’ün perakende işletmenizde müşteri 
hizmetlerini, satışları ve çalışan verimliliğini 
artırmaya nasıl yardımcı olabileceği hakkında 
daha fazla bilgi için, www.zebra.com/contact 
adresinden genel iletişim dizinimize ulaşın veya 
www.zebra.com/MK500 adresini ziyaret edin.

Kapsamlı ağ seçenekleri:  
IEEE 802.11a/b/g ve Ethernet 
üzerinden güç desteği
Kablosuz veya kablolu 
LAN’ınıza kolayca bağlanma 
esnekliği sağlar 

Küçük boyutlu  
(14,2 cm x 13 cm), ince  
profilli (4,3 cm/10,7 cm)
Mağazada hemen her yere 
kolayca yerleştirilebilir: reyon 
başlıklarından raflara, direk ve 
duvarlara dek takılabilir 

VESA standardı montajla 
uyumlu
Standart VESA montaj parçası 
desteği, MK500’ün raflara, 
duvarlara ve diğer mağaza 
konumlarına kolay takılmasını 
sağlar

Pazarlama ve reklam 
esnekliği
Reklam asması ve değiştirmesi 
kolay; perakendecilerin 
MK500’ün varlığına dikkat 
çekmesini ve aynı zamanda 
müşteriye hitap eden bilgiler 
vermesini sağlar

3,5 inç renkli QVGA 
dokunmatik ekran ve 
programlanabilir üç düğme
Kullanması kolay ve sezgilerle 
kavranabilen etkileşimli 
uygulamaların konulmasına 
olanak verir

Microsoft® Windows®  
CE.NET 5.0
Standart işletim sistemi 
uygulama geliştirme zamanını 
kısaltır

XScale™ 520 MHz işlemci;  
64 MB Flash/64 MB RAM; 
Micro SD yuvası
Yüksek performanslı mimari en 
zor şartlarda kullanıma destek 
verir

MK500 ile müşterilere yardım etmek için birkaç basit işlemden 
fazlasına hiç gerek olmaz. Müşteri kartındaki barkodun hızlıca 
okunmasıyla, müşteri kendine özel indirim ve teklifleri kontrol 
edebilir veya çevrimiçi verdiği bir siparişi almaya geldiğini 
mağaza çalışanlarına duyurabilir. Müşteriler belirledikleri 
ürünlerin fiyat ve stok durumunu kontrol etmenin yanı sıra 
yerlerini de bulabilir. Ayrıca ödül çekilişi gibi pazarlama 
kampanyaları, müşterileri mağazaya çekerek ödülü kazanıp 
kazanmadıklarını görmek için doğrudan adreslerine aldıkları 
postadaki barkodu taratmaya teşvik edebilir. 

MK500 sayesinde, çalışanlar daha verimli ve üretken olur. 
Çalışanın yaka kartındaki barkodun hızlıca taratılması, satış 
zeminini terk etmeye hiç gerek kalmadan şirket rehberine ve 
bir yönetici veya ürün uzmanı sayfasına erişme yeteneğinden, 
görev listelerini ve bunun yanı sıra haftalık programı, iş giriş-
çıkış saatlerini ve çok daha fazlasını görüntüleme yeteneğine 
kadar çok zengin bilgilere ve zaman kazandıran özelliklere 
erişim sağlar. 



MK500 Özellikleri
Fiziksel Özellikler

Boyutlar: 5,6 inç Y x 5,1 inç G x 1,7 inç D 
14,2 cm Y x 12,8 cm G x 4,2 cm D

Ağırlık: 0,320 kg/0,71 libre 

Ekran: Boyut: 3,5 inç /8,9 cm köşeden köşeye
Çözünürlük: 320 x 240 piksel (QVGA)
Dayanıklı Dokunmatik Ekran: Standart 

Güç: DC gücü: 24, 625mA
PoE: Ethernet Üzerinden Güç 802,3af’

Düğmeler: 3 programlanabilir düğme

Genişleme Yetenekleri: Micro SD kart yuvası; USB ana bilgisayar

Veri Bağlantı Noktaları: Mini USB - 1.1 (2.0 Uyumlu) İstemci/Ana 
Bilgisayar; Ethernet RJ-45

Ses: Hoparlör: İki entegre stereo hoparlör

Tarayıcı: Tarama Motoru Seçenekleri: 
•	 1 Boyutlu barkodların okunması için lazerli 

sürüm 
•	 1 Boyutlu, 2 Boyutlu ve PDF417 barkodların  

okunması için görüntüleyici sürümü

1B Lazerli Tarayıcı  
Kod Okuma Özelliği:

1B Sembolojileri: 
Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, 
UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN Ekleri 
(demo tarayıcı uygulamasında devre dışıdır), 
GS1 DataBar, Chinese 2 / 5, Code 93, 
Discrete 2 / 5, Interleaved 2 / 5 (ITF14 ve ITF 
2 / 5 dahil), Codabar, ISBT 12

2B Görüntüleyici  
Kod Okuma Özelliği:

1B Sembolojileri: 
Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, 
UPCEAN-128, UPCA, UPCE, UPC/EAN Ekleri 
(demo tarayıcı uygulamasında devre dışıdır), 
GS1 DataBar, Chinese 2 / 5, Code 93, 
Discrete 2 / 5, Interleaved 2 / 5 (ITF14 ve ITF 
2 / 5 dahil), Codabar, ISBT 128

2B Sembolojileri:
PDF417, QR, Aztec, MaxiCode

Performans Özellikleri

CPU: Intel® XScale™ 520 MHz işlemci 

İşletim Platformu: Windows CE.NET 5.0 

Tarayıcı: Internet Explorer 6.0
Symbol Pocket Browser

Flash Bellek: 64 MB

RAM: 64 MB SDRAM

İletişim: WLAN:  802.11a - en çok 54 Mbps
 802.11b - en çok 11 Mbps
 802.11g - en çok 54 Mbps 

Ethernet: 10/100 Mb Ethernet (802.3)

Kullanıcı Ortamı

Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 40°C/32°F - 104°F

Depolama Sıcaklığı: -20°C - 70°C/-4°F - 158°F

Nem: %5 - %85 (yoğuşmasız)

Yazılım

Kullanılabilir 
Uygulamalar:

Web Kiosk Software Suite (Kaynak Koduyla); 
AirBEAM Smart; Rapid Deployment Client; 
MSP

Uygulama Geliştirme 
Araçları:

•	 MK500 cihazı Symbol Pocket Browser 
ile birlikte gelir. Örnek kaynak koduyla 
birlikte bir referans uygulaması için, Web 
Kiosk Software Suite’e bakın.

•	 MK500, Microsoft’un eMbedded Visual 
C++ 4,0 SP3 yazılımını kullanan C/C++ 
geliştiricileri için uygulama geliştirme 
desteği sağlar.

•	 MK500, Microsoft’un Visual Studio 
yazılımını kullanan C# / VisualBasic.NET 
geliştiricileri için uygulama geliştirme 
desteği sağlar. 

•	 Yukarıda verilen geliştirme ortamlarını 
desteklemesi gereken Symbol SDK 
bileşenleri Zebra’nın Destek Merkezi Web 
sitesi aracılığıyla edinilebilir.

Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

Montaj Seçenekleri: Üçüncü taraf, raf dışı montaj çözümlerinin 
takılması için VESA 75 mm montaj 
standardına uygundur — (4) M4 x 8,1 mm 
vidalar verilir

Yasal

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

Lazer Güvenliği: CEN 60825-1,IEC 60825-1, 21CFR1040.10,  
CDRH Sınıf II, IEC Sınıf 2

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, Japon VCCI’si

Internet Explorer 6.0; Symbol 
Pocket Browser; Visual 
Studio .Net 2005; SMDK for 
C, .NET ve Java için tümleşik 
destek
İleri uygulamaların hızla ve 
uygun maliyetle geliştirilmesini 
sağlar 

Kullanım Kolaylığı
Sezgisel işaretleme modeli 
barkodların kolay taranmasını 
sağlar

Zebra’nın Mobilite Hizmetleri 
Platformu (MSP) ile uyumlu 
Cihazları uzaktan hazırlama, 
sağlama, izleme ve sorunlarını 
giderme yeteneği hem 
cihazı dağıtma hem de 
gündelik yönetim işleriyle 
ilişkili maliyetleri son derece 
basitleştirip azaltır

Mini USB
Genişletilebilir — yazıcılar, 
manyetik şeritli okuyucular, 
klavyeler ve başka birçok 
cihaz dahil üçüncü taraf USB 
çevre birimleri eklenerek bu 
çözüm kolayca geliştirilebilir

Stereo hoparlörlerle 
multimedya desteği
Üst düzeyde görsellik içeren 
gelişmiş uygulamalar için 
yüksek kalitede ses ve video 
sağlar
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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

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


