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PREDSTAVITEV

Davčne blagajne in Brother

Mobilne rešitve tiskanja (računov)
..Podjetje Brother, specialist za tiskanje in upravljanje z dokumenti,
računov, potrdil in nalepk – lahko tudi z eno samo napravo..

Podjetje Brother je v letošnjem letu med drugim predstavilo dva nova
modela tiskalnikov Rugged Jet serije 3 (RJ-3xxx). Poleg dveh obstoječih
modelov serije RJ-4xxx omenjeni napravi dopolnjujeta nabor mobilnih
tiskalnikov za tiskanje računov, potrdil in nalepk, ki se skupaj postavljajo ob
bok konkurenci, kot so Zebra, Intermec in Datamax. Pri Brotherju ne
skrivajo, da imajo navedeni trije skupaj 80-odstotni tržni delež, pa se

ponuja izredno unikatne, zmogljive rešitve mobilnega tiskanja

vendarle ne bojijo prodora na trg. Če pobliže pregledamo tehnične
lastnosti teh tiskalnikov, hitro ugotovimo, zakaj.
Kot pove že angleški naziv, gre za izjemno robustne prenosne tiskalnike, ki so
sposobni prenesti tudi padce z višine 1,2 metra. Nova serija pa je predvsem
zelo zanimiva z vidika vgrajenih možnosti. Oba nova modela, RJ-3050 in RJ3150, namreč omogočata tiskanje prek brezžičnih povezav WiFi in Bluetooth
ter seveda prek USB-ja. To zagotovo naredi oba modela neprimerljivo bolj
privlačna, saj je mobilno tiskanje računov in raznih potrdil danes že nuja. S
temi povezavami lahko izberete neposredno brezžično povezavo iz katerekoli
pametne naprave, tabličnega računalnika, pametnega telefona ali prenosnika
ne glede na operacijski sistem, ki ga uporabljate.
Oba tiskalnika omogočata izjemno hitro tiskanje, in sicer s hitrostjo 127
milimetrov na sekundo, do širine zvitka 80 milimetrov. Ker gre za
neposredni termični tisk, potrebujete samo termopapir ali nalepke, drugih
potrošnih materialov ni. Ohišje serije RJ je zasnovano izjemno robustno,
saj ima ob robovih gumirano prevleko in certifikat IP54, kar zagotavlja
brezskrbno terensko delo. Ob tem je treba dodati, da Brother za te modele
ponuja veliko dodatne opreme, kot so naramni trak, dodatne baterije,
polnilnik za baterije, polnjenje prek avtomobilskega vžigalnika in še bi
lahko naštevali. Tiskalniki z enim polnjenjem baterije zdržijo tiskanje okoli
5.300 nalepk ali, z drugimi besedami, okoli 175 metrov termopapirja.
RJ-3050 omogoča tiskanje samo na termopapir, medtem ko model RJ3150 omogoča poleg tiskanja računov in potrdil tudi tiskanje nalepk. Tako
dobite kar dve napravi v eni, kar je kljub nekoliko visoki ceni zelo ugodna
rešitev. Modela iz obstoječe serije, RJ-4030 in RJ-4040, prav tako
omogočata tiskanje na papir ali nalepke, razlika je v širini, in sicer 102
milimetra, prvi s povezavo Bluetooth, drugi pa s povezavo WiFi.
Naj omenimo še to, da Brother ponuja tudi SDK (programski razvojni paket), ki
omogoča razvojnikom prilagoditev tiskalnika za tiskanje s prav njihovo rešitvijo.
Za prihajajoče davčne blagajne je Brotherjeva rešitev RJ zagotovo zelo
privlačna možnost, predvsem ko gre za tiskanje med delovnim procesom,
neposredno iz pametnih naprav. 
(P. R.)
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