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Představení CODEWARE 

 založeno v roce 1996, sídlo v Praze 
 systémový integrátor zařízení automatické 

identifikace a sběru dat (AIDC) 
 distributor značek Argox, CipherLab, Opticon 
 reseller značek Honeywell, Motorola, Zebra, 

Seagull Scientific 
 autorizované servisní středisko Argox, 

CipherLab, Honeywell, Opticon 
− povinná certifikace ESD, povinná školení techniků 
− dostupné  náhradní díly, oprava neporuší záruku 



Zkušenosti CODEWARE 

 v CODEWARE jsou lidé, kteří 
programovali již Intermec 
TRAKKER 9440 (roky 1993-
1997) 

 naši programátoři se podíleli na 
vývoji firmware pro terminály 
CipherLab 710, 720, 711, 8000  



Zkušenosti CODEWARE s RFID 

 2005, 2007 – školení techniků v Düsseldorfu 

 aktivní účast v organizacích 

 2005: RFID-EPC ve spolupráci s GS1 Czech 

 2009-2012: RACE networkRFID (projekt EU) 

 2011: spoluorganizátor kongresu RFID in 
Europe (Praha) 

 CODEWARE spolupracuje s GS1, AIM, RFID 
Nordic, s RFID laboratořemi na VŠB Ostrava a 
na ČVUT Praha 



Výkon mobilního terminálu na 
konci 90. let (20. století) 

 8-bit procesor 

 paměť 64 kB – 1024 kB 

 proprietární systém 

 4 nebo 8 textových řádků na černobílém displeji 

 pouze textový vstup, z klávesnice nebo ze 
čtečky čárového kódu 

 žádné bezdrátové rozhraní, pouze ukládání do 
paměti terminálu (výjimečně proprietární RF) 



Vlastnosti dnešního mobilního 
terminálu 

 Procesor 1 GHz 

 Windows Mobile 

 Grafický barevný dotykový displej 

 Paměť 256 MB RAM & 1 GB 

 Bezdrátová komunikace WLAN, 
WPAN, WWAN, GPS 

 tj. cca 5x výkonnější, než můj 
stolní počítač v roce 1995! 



Aplikace CODEWARE pro mobilní 
terminály 

 MOBILE ASSET – inventarizace majetku 

 MOBILE SALE – prodej zboží z vozu 

 MOBILE STORE – skladová evidence 

 MOBILE PARCEL – sběr a rozvoz zásilek 

 MOBILE COLLECT – sběr údajů z měřičů 
odběru energií (elektřiny, plynu, vody) 

 MOBILE SECURITY – převoz peněz 



Model aplikace řady MOBILE od 
CODEWARE 

 MOBILE XXXX je autonomní aplikace 

 Mezičlánek mezi korporátním systémem a 
koncovým hardwarem 
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MOBILE SALE 

Menší, lehčí typy mobilních 
terminálů s GPS a WWAN: 



MOBILE STORE 

Robustní odolné terminály 
s WLAN: 



MOBILE STORE 

 Výhoda řešení MOBILE STORE vs. Řešení Telnet, Internet browser 

 využití paměti terminálů, menší objemy dat ve WLAN 



MOBILE PARCEL 

 Přeprava zásilek 

 Využití vlastností 

 GPS a optimalizace 
trasy 

 Fotoaparát 

 Uložení podpisu 
(signature capture) 

 Čtečka čárového kódu 

 Výdrž baterie > 11 
hodin 



MOBILE COLLECT 

 Využití vlastností přístroje 

 Fotoaparát v případě 
poškození plomby 

 GPS a optimalizace trasy 

 WWAN (GPRS, EDGE) 

 Čtečka čárového kódu 



A Long Day with Dolphin 99EX 
(video) 




