
TEKNiK ŞARTNAME

Kurumumuz ambarlarında ma|zemelerin giriş ve çıkışların daha verimli ve düzenli takip edilmesi
için aşağıdaki teknik öze|likleri ve adedi belirtilen malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Genel Hususlar :

Teslim edilen ürünler kullanılmamış kutusunda yada ambalajında olmalıdır.

Teklif edilen cihaz ve malzemeler üzerinde; marka,model,seri numarası,imal bilgileri ve
standardlara uygun logolar yer alacaktır.

Teklif edilen ürünlerin orjinal paketleri dahilinde bulunan ek parça,eksesuar,cD,kitapçık, vb.
T[]m malzemeler ürünle beraber teslim edilecektir.

Cihazların en az 2 (İki) yıl süreti garantisi olacaktır. Garanti süresince telefon, internet, e_posta
yoluyla talep edilen destek hizmetleri ayrıca ücret talep etmeksizin firmaca sağlanacaktıi.

Bu Teknik Şartnamede beIirtilen özellikler asgari olup teknik şartname özelliklerini sağlamak
koşuluyla daha üst düzeyde öze|liklere sahip ürünler teklif edilebilir.

Yüklenici Firma ürünlere yazılım geliştirmesini kendisi sağlayacaktır.

Proje kapsamında Demirbaş Kaydı o|an tüm odalar barkodlanacaktır. Yüklenici barkodlama içln
gerekli yazılımları sağlayacaktır. odalar barkod okuyucu iIe okutulup raporlanabilmelidir.

FIziksel barkodlama işi İdare Personeli tarafından sağlanacaktır.

yüklenici Firma cihaz|arda oluşabilecek problemlerde en geç 2 (iki) gün içerisinde müdahale
edece ktir.

Ürünler teslim edildikten sonra gerekli kontroller idaremizte yapılacak varsa eksik ve arızalı
hususlar yüklenici firmaya bildIrilecek ve en geç 14 gün içerisinde yüklenici firma bildirilen
problemleri giderecektir.

Alınacak ürün Adı Birim Toplam
Barkod Okuyucu Adet 2

Lamine Termal Etiket Rulo 30
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GeneI husular kısmında belirtilen maddeler yüklenici tarafından çözüme kavuşturulmaz ise
İdarece belirlenen cezai hükümler uygulanır.

yapılan barkodlama işlemi idarenin kullandığı Taşınır Mal programı ile tam entegre olarak
çalışmalıdır.

Teknik Şartlar

1.) Terma| Etiketler:
o Stok Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan (BlxoloN _ SLP-TX420 Model) Barkod

yazıcının boyut ve özel|iklerine uygun olacak.

2.) Barkod Okuyucular
ı Barkod okuyucunun 1D ve 2D (İmaeer) Karekod okuyucu desteği olmalıdır.ı 548 x 488 px çözünürlük
ı 2O0 Tarama / Saniye Tarama
o wifi iletişim desteği
o maxlmum 300 metre aktarma kapasitesi
o 4 mil çözünüı:lük
o 55 - 330 mm okuma mesafesi
. lP52 standardında sağlamlık
o 1.5 metreden düşmeye dayanıklı olmalı.
c 22OO mAh pil dayanıklılığı
o Pil Şarj süresi max 4 saat (USB Kablo ile)
o Pll bekleme 2 ay
o Bağlantı türü kablosuz
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