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ÇÖZÜMLER

Janus OT/VT sektöründe geniş ürün portföyü ve gerçek uygulama 
çözümleri ile kaliteli hizmet sunan şirket konumuna gelmiştir. Her 
biri alanında dünya lideri konumunda bulunan firmaların 
donanımlarının satış ve satış sonrası desteğini en iyi şekilde sağlar. 
Janus önce kendisinin inandığı, güvendiği ürünleri müşterilerine 
sunar. Dünya lideri bu firmaların ürünlerinin bir arada 
sunulabilmesinin ardında, yılların tecrübesi, temsil yeteneği, güven, 
güçlü ürün yönetimi ve teknik desteği vardır. Satış ve desteği 
sağlanacak ürünler belirleme aşamasında iken öncelikle ürün 
yönetimi tarafından sıkı bir süzgeçten geçirilir.

Sattığı her ürünün arkasında duran Janus, ürün ile ilgili her türlü 
eğitim, teknik destek ve yedek parça tedariki gibi konulara önem 
verir. Sisteminizin istikrarlı bir şekilde uzun yıllar boyunca 
çalışabilmesi için her şey düşünülmüştür Müşteri memnuniyeti 
ilkesinden ödün vermeden, hizmet kalitesini yüksek tutarak 
ilerleyen bir üne sahiptir.

+90(216) 305 87 87  •  www.janusbarkod.com.tr  •  www.barkodteknolojileri.com+90(216) 305 87 87  •  www.janusbarkod.com.tr  •  www.barkodteknolojileri.com

Janus ve ürünleri hakkında
daha fazla bilgi alın:

+90(216) 305 87 87

www.janusbarkod.com.tr
www.barkodteknolojileri.com

info@janusbarkod.com.tr

JANUS Barkod Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.
Bağdat Cad. Altayçeşme Mah. No:287/291

Kat: 3 D:8 34843 Maltepe - İSTANBUL



Barkod Okuyucular, barkod sistemlerinin vazgeçilmez 
cihazlarından biri olup bu cihazlar hayatımıza büyük faydalar 
getirmektedir. En önemli faydaları zamandan tasarruf, 
doğru ve güvenilir bilgiyi elde etmektir. Her türlü endüstri 
içinde kullanılan barkod okuyucular masa tipi, el tipi, sanayi 
tipi olmak üzere modellendirilmiştir. Son zamanlarda 
karekod dediğimiz 2D barkod tipleri ve bunların 
okuyucularıda çok yaygın olarak kulanılmaya başlamıştır. 
Yeni teknolojide üretilen RF ve BlueTooth modelleri ile PC 
den uzak noktalara kablosuz bir şekilde ulaşılması güç 
noktalardaki bilgilere de ulaşmak mümkün hale getirilmiştir. 
Klavyeden, USB veya seri porttan bağlanarak veri girişi 
sağlanabilir. Böylelikle doğru bilgiyi kullanıcı hatalarını 
ortadan kaldırarak hızlı ve güvenilir bir şekilde kullanım 
sağlanır.
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MOBİL BİLGİSAYARLAR BARKOD OKUYUCULAR

� CODESOFT

� LABELVIEW

� LABEL MATRIX

� BARTENDER

Teknolojik gelişmeler beraberinde mobil veri toplama 
ihtiyacını doğurmuştur ve talep arttıkça donanım çeşitliliği 
artarak hayatımızda büyük bir yer tutmaya başlamıştır. Bu 
çeşitlilik esnek uygulamalar ile birlikte iş yükümüzde büyük 
hafiflemeler sağlamaya başlamıştır. Klasik el terminali 
çözümünün yanı sıra daha çok endüstriyel araçlarda tercih 
edilen forklift terminalleri ve iki elin serbest olması gereken 
durumlarda giyilebilir terminaller gibi seçenekler işleyişi 
aksatmadan veri toplamak adına önemli çözümler haline 
gelmiştir. İcadında büyük bir oda büyüklüğünde olan 
cihazların avucumuz içine sığmış hali ile yapabileceklerimiz 
hayal gücümüzün sınırları kadar geniştir.

Bilgiye gerçek zamanlı ulaşabilmemiz artık GSM data hatları 
ve 80211 kablosuz ağ standartları sayesinde yer ve mekan 
gözetmeksizin parmaklarımızın ucunda. Depo ve mağaza 
gibi belli bir lokasyonda yapılacak uygulamalarda 80211 
kablosuz kapsama alanı sayesinde yapılan işlemler anında 
sisteminize iletilir. Bir bölgeye bağlı kalmaksızın yapılacak 
saha uygulamalarında ise anında bilgi için GSM data iletişimi 
yardımımıza koşmakta. Bu haberleşme seçeneklerinin 
yanısıra mobil yazıcı, harici barkod okuyucu vb. yakın çevre 
birimleri ile haberleşme için bluetooth kullanımı büyük 
kolaylık sağlayarak kablolara olan bağımlılığımızı ortadan 
kaldırır.

Terminallerin bir çoğunda otomatik veri toplamak için 
barkod okuyucu modüller kullanılmakta. Barkod gibi 
yüzyüze görerek veri toplamanın sağlanamadığı noktalarda 
yardımımıza RFID koşmakta. Tüm terminal seçeneklerinde 
modele göre değişiklik gösteren, dahili ve harici olarak 
cihazlara sonradan da eklenebilen bir çözüm olan RFID 
sayesinde bir yığın içerisindeki tüm ürünleri tek bir okuma ile 
toplayarak sisteminize iletebilirsiniz. Bu çözüm tek tek tüm 
barkodların okuma süreleri göze alındığında tek dokunuşla 
tüm verilerin toplanması açısından büyük hız ve kullanım 
kolaylığı katmaktadır. Bu çözümlerin ayrı ayrı büyük 
kolaylıkları olduğu gibi barkod ve RFID olarak hibrit çözümler 
de sunulabilmektedir.

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/el-terminalleri

� Kablolu ve kablosuz modeller

� 1D, 2D, OCR ve DPM barkodları okuma

� Masaüstü modeller ile çok yönlü okuma

� Sağlık sektörü uygunluğu

� Hafızaya kaydetme

� El Terminalleri

� Forklift Terminalleri

� Giyilebilir Terminaller

� RFID Terminaller

� Sabit Terminaller

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/barkod-okuyucular

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/etiketleme-yazilimlari

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/sarf-malzemeleri

ETİKET TASARIM YAZILIMLARI

Janus, kurumsal ve tek başına uygulamalar için güçlü, kullanımı 
kolay barkod etiket yazılım çözümleri sunar. Barkod yazılım 
paketlerimiz, üretim, kimya, sağlık, yiyecek ve içecek, tedarik 
zinciri/lojistik, diğer endüstrilerdeki ve neredeyse her sektörde 
geniş bir yelpazede tüm özel etiketleme ihtiyaçlarınızı karşılar. 
Basit veya karmaşık etiketleme uygulamalarınız için farklı 
lisans seçenekleri mevcutur. Bilinen tüm etiket yazıcıları ve 
Windows yazıcılarını destekler. Böylece donanımınız değişse 
bile yazılımınız güncel kalır.

SARF MALZEMELERİ

� Ürün-Demirbaş Etiketleri

� Palet-Ambalaj Etiketleri

� RFID ve Hasta Bileklik Etiketleri

� Tekstil-Hologram Etiketler

� Barkod Yazıcı Ribbonları “Wax/Wax-Resin/Resin”

� Tekstil-Renkli Ribbonlar

� Markalama Ribbonları-“Hotfoil”

Etiketleme konusu bir uzmanlık alanıdır, tüm üretim sürecinde 
çok hassas davranılarak üretilen ürünlerinizin, basitmiş gibi 
görünen ama gerçekten çok önemli olan etiketleme işlemi, 
ortam şartlarına uygun etiket ile yapılması, ürün tanımlama, 
depolama, sayım, sevkiyat gibi iş akışları sırasında doğabilecek 
her türlü sorunu daha yaşanmadan ortadan kaldıracaktır. 
Etiketleme yapılacak ürünlerde doğru etiketi tercih etmek için 
bir takım kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Janus, yıllarca sektörde bulunmanın vermiş olduğu tecrübe ile 
çalışanlarının kazandığı uzmanlığı deneyim ile birleştirerek size 
komple bir baskı çözümü sunar. Tüm baskı ihtiyaçlarınız için 
uygulamalarınız da kullanmanız gereken en uygun ve en iyi sarf 
malzemelerini tedarik eder. Böylece, sarf malzemesi tercih 
ederken belli kriterlere dikkat edilmesi daha sonra yaşanacak iş 
akışı aksaklıklarını en aza indirgemekte bilgi ve zaman kaybını 
önler.

YAZICILAR

� Endüstriyel Yazıcılar

� Mobil Yazıcılar

� Ofis tipi Yazıcılar

� Forklift Yazıcılar

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/barkod-yazicilar

Janus, etiket baskı çözümleri için ekipman ve kurulum 
hizmetleri sağlayıcısıdır. Baskı çözümlerimiz, ortamınızı 
ve süreçlerinizi anlamakla başlar. Janus; ofis ortamında, 
hastanede, depoda, üretim tesislerinde veya sahada 
günlük operasyonlardaki işleriniz için tasarlanmış 
eksiksiz barkod baskı çözümleri sunar. Müşterilerimize 
verimlilik, doğruluk ve bağlantı sağlayan bir barkod 
yazdırma çözümü sunmak için yıllara dayanan deneyim 
ile benzersiz üretici ilişkilerimizi birleştiriyoruz. 
Endüstriyel, masaüstü, mobil, bileklik ve daha fazlası 
dahil olmak üzere bir çok önemli barkod ve RFID yazıcı 
üreticilerini temsil ediyoruz. Gereksinim duyduğunuz 
herhangi bir yazıcıyı en iyi fiyatlarla yazılım, sarf 
malzemeleri ve hizmetleri ile beraber tam bir baskı 
çözüm çözümü olarak sunuyoruz. Janus, barkodlama 
sisteminiz için yazıcı kafaları, etiketler, şeritler, servis 
sözleşmeleri ve daha fazlası gibi yazıcıyla ilgili her şey için 
güvenilir bir tedarikçidir. Hangi yazıcıların ihtiyaçlarınızı 
en iyi şekilde karşılayacağını öğrenmek için ekibimize 
başvurun ya da internet sitemizdeki seçeneklerimizi 
kontrol edin.
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cihazların avucumuz içine sığmış hali ile yapabileceklerimiz 
hayal gücümüzün sınırları kadar geniştir.

Bilgiye gerçek zamanlı ulaşabilmemiz artık GSM data hatları 
ve 80211 kablosuz ağ standartları sayesinde yer ve mekan 
gözetmeksizin parmaklarımızın ucunda. Depo ve mağaza 
gibi belli bir lokasyonda yapılacak uygulamalarda 80211 
kablosuz kapsama alanı sayesinde yapılan işlemler anında 
sisteminize iletilir. Bir bölgeye bağlı kalmaksızın yapılacak 
saha uygulamalarında ise anında bilgi için GSM data iletişimi 
yardımımıza koşmakta. Bu haberleşme seçeneklerinin 
yanısıra mobil yazıcı, harici barkod okuyucu vb. yakın çevre 
birimleri ile haberleşme için bluetooth kullanımı büyük 
kolaylık sağlayarak kablolara olan bağımlılığımızı ortadan 
kaldırır.

Terminallerin bir çoğunda otomatik veri toplamak için 
barkod okuyucu modüller kullanılmakta. Barkod gibi 
yüzyüze görerek veri toplamanın sağlanamadığı noktalarda 
yardımımıza RFID koşmakta. Tüm terminal seçeneklerinde 
modele göre değişiklik gösteren, dahili ve harici olarak 
cihazlara sonradan da eklenebilen bir çözüm olan RFID 
sayesinde bir yığın içerisindeki tüm ürünleri tek bir okuma ile 
toplayarak sisteminize iletebilirsiniz. Bu çözüm tek tek tüm 
barkodların okuma süreleri göze alındığında tek dokunuşla 
tüm verilerin toplanması açısından büyük hız ve kullanım 
kolaylığı katmaktadır. Bu çözümlerin ayrı ayrı büyük 
kolaylıkları olduğu gibi barkod ve RFID olarak hibrit çözümler 
de sunulabilmektedir.

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/el-terminalleri

� Kablolu ve kablosuz modeller

� 1D, 2D, OCR ve DPM barkodları okuma

� Masaüstü modeller ile çok yönlü okuma

� Sağlık sektörü uygunluğu

� Hafızaya kaydetme

� El Terminalleri

� Forklift Terminalleri

� Giyilebilir Terminaller

� RFID Terminaller

� Sabit Terminaller

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/barkod-okuyucular

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/etiketleme-yazilimlari

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/sarf-malzemeleri

ETİKET TASARIM YAZILIMLARI

Janus, kurumsal ve tek başına uygulamalar için güçlü, kullanımı 
kolay barkod etiket yazılım çözümleri sunar. Barkod yazılım 
paketlerimiz, üretim, kimya, sağlık, yiyecek ve içecek, tedarik 
zinciri/lojistik, diğer endüstrilerdeki ve neredeyse her sektörde 
geniş bir yelpazede tüm özel etiketleme ihtiyaçlarınızı karşılar. 
Basit veya karmaşık etiketleme uygulamalarınız için farklı 
lisans seçenekleri mevcutur. Bilinen tüm etiket yazıcıları ve 
Windows yazıcılarını destekler. Böylece donanımınız değişse 
bile yazılımınız güncel kalır.

SARF MALZEMELERİ

� Ürün-Demirbaş Etiketleri

� Palet-Ambalaj Etiketleri

� RFID ve Hasta Bileklik Etiketleri

� Tekstil-Hologram Etiketler

� Barkod Yazıcı Ribbonları “Wax/Wax-Resin/Resin”

� Tekstil-Renkli Ribbonlar

� Markalama Ribbonları-“Hotfoil”

Etiketleme konusu bir uzmanlık alanıdır, tüm üretim sürecinde 
çok hassas davranılarak üretilen ürünlerinizin, basitmiş gibi 
görünen ama gerçekten çok önemli olan etiketleme işlemi, 
ortam şartlarına uygun etiket ile yapılması, ürün tanımlama, 
depolama, sayım, sevkiyat gibi iş akışları sırasında doğabilecek 
her türlü sorunu daha yaşanmadan ortadan kaldıracaktır. 
Etiketleme yapılacak ürünlerde doğru etiketi tercih etmek için 
bir takım kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Janus, yıllarca sektörde bulunmanın vermiş olduğu tecrübe ile 
çalışanlarının kazandığı uzmanlığı deneyim ile birleştirerek size 
komple bir baskı çözümü sunar. Tüm baskı ihtiyaçlarınız için 
uygulamalarınız da kullanmanız gereken en uygun ve en iyi sarf 
malzemelerini tedarik eder. Böylece, sarf malzemesi tercih 
ederken belli kriterlere dikkat edilmesi daha sonra yaşanacak iş 
akışı aksaklıklarını en aza indirgemekte bilgi ve zaman kaybını 
önler.

YAZICILAR

� Endüstriyel Yazıcılar

� Mobil Yazıcılar

� Ofis tipi Yazıcılar

� Forklift Yazıcılar

Detaylı bilgi için:
janusbarkod.com.tr/urunler/barkod-yazicilar

Janus, etiket baskı çözümleri için ekipman ve kurulum 
hizmetleri sağlayıcısıdır. Baskı çözümlerimiz, ortamınızı 
ve süreçlerinizi anlamakla başlar. Janus; ofis ortamında, 
hastanede, depoda, üretim tesislerinde veya sahada 
günlük operasyonlardaki işleriniz için tasarlanmış 
eksiksiz barkod baskı çözümleri sunar. Müşterilerimize 
verimlilik, doğruluk ve bağlantı sağlayan bir barkod 
yazdırma çözümü sunmak için yıllara dayanan deneyim 
ile benzersiz üretici ilişkilerimizi birleştiriyoruz. 
Endüstriyel, masaüstü, mobil, bileklik ve daha fazlası 
dahil olmak üzere bir çok önemli barkod ve RFID yazıcı 
üreticilerini temsil ediyoruz. Gereksinim duyduğunuz 
herhangi bir yazıcıyı en iyi fiyatlarla yazılım, sarf 
malzemeleri ve hizmetleri ile beraber tam bir baskı 
çözüm çözümü olarak sunuyoruz. Janus, barkodlama 
sisteminiz için yazıcı kafaları, etiketler, şeritler, servis 
sözleşmeleri ve daha fazlası gibi yazıcıyla ilgili her şey için 
güvenilir bir tedarikçidir. Hangi yazıcıların ihtiyaçlarınızı 
en iyi şekilde karşılayacağını öğrenmek için ekibimize 
başvurun ya da internet sitemizdeki seçeneklerimizi 
kontrol edin.



BARKOD

İHTİYAÇLARINIZA

K A P S A M L I

ÇÖZÜMLER

Janus OT/VT sektöründe geniş ürün portföyü ve gerçek uygulama 
çözümleri ile kaliteli hizmet sunan şirket konumuna gelmiştir. Her 
biri alanında dünya lideri konumunda bulunan firmaların 
donanımlarının satış ve satış sonrası desteğini en iyi şekilde sağlar. 
Janus önce kendisinin inandığı, güvendiği ürünleri müşterilerine 
sunar. Dünya lideri bu firmaların ürünlerinin bir arada 
sunulabilmesinin ardında, yılların tecrübesi, temsil yeteneği, güven, 
güçlü ürün yönetimi ve teknik desteği vardır. Satış ve desteği 
sağlanacak ürünler belirleme aşamasında iken öncelikle ürün 
yönetimi tarafından sıkı bir süzgeçten geçirilir.

Sattığı her ürünün arkasında duran Janus, ürün ile ilgili her türlü 
eğitim, teknik destek ve yedek parça tedariki gibi konulara önem 
verir. Sisteminizin istikrarlı bir şekilde uzun yıllar boyunca 
çalışabilmesi için her şey düşünülmüştür Müşteri memnuniyeti 
ilkesinden ödün vermeden, hizmet kalitesini yüksek tutarak 
ilerleyen bir üne sahiptir.
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AKILLI BASKININ

AVANTAJLARINI

KEŞFEDİN
Akıllı etiket yazıcıları, PC'lere ve diğer ara katman 
yazılımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Yerleşik 
zekası ve iki yönlü iletişim yeteneği, geleneksel PC 
görevlerini gerçekleştirmelerini sağlar. Bu daha az 
ekipman, daha fazla verimlilik ve daha düşük 
maliyetler anlamına gelir. Janus akıllı baskı 
uygulama çözümleri sadece sermaye yatırımını 
azaltmaz, aynı zamanda iletişim yükünü ve 
tıkanıklığı en aza indirir.

Akıllı baskı ile 
bilgisayarları
ortadan kaldırın.
Zamandan, 
paradan ve 
alandan
tasarruf edin.


