
Mamut Enterprise Strekkode

Savanne tilbyr løsninger for datafangst med strekkodelesing ved 
hjelp av håndterminaler og strekkodelesere.
Alle løsninger er integrert med Mamut Business Software.



Strekkoder + Savanne = Sant 

Strekkoder brukes til registrering av informasjon på en rask, enkel og sikker måte, og teknologien har fått 
fotfeste i langt de fleste bransjer. Ved manuell behandling av informasjon viser studier at 1 av 300 tegn 
blir lest eller tastet feil, mens man ved bruk av strekkoder reduserer feilene til 1 av 1 million tegn.

Strekkoder står helt sentralt i de løsninger som Savanne leverer til sine kunder.
Savanne leverer produkter og løsninger som gjør kundene i stand til å forenkle og kvalitetssikre 
datainnsamlingen sin. Dette gjøres ved hjelp av håndholdte eller fastmonterte strekkodelesere, 
håndterminaler, truckterminaler, trådløse nettverk og etikettprintere.

I samarbeid med ledende leverandører er Savanne et kompetansesenter som leverer komplette og 
robuste løsninger.

Hos Savanne møter du dyktige og løsningsorienterte medarbeidere, alle med lang erfaring.

Noen produkter fra Savanne:

· Håndholdte og fastmonterte strekkodelesere (Datalogic / Symbol)
· Håndterminaler (Datalogic / Symbol / LXE)
· Truckterminaler (LXE) 
· Trådløse nettverk / Radioløsninger (Cisco / LXE)
· Etikettskrivere, etiketter og fargebånd (Zebra / Intermec)
· Programvare for design og utskrift av etiketter
· Service / support

Mamut Enterprise Strekkode

I samarbeid med Mamut ASA har Savanne utviklet flere komplette løsninger som gjør at du kan få mer ut 
av din Mamut løsning.

Følgende funksjoner er tilgjengelig: 

• Ordreregistrering ved hjelp av håndterminal 
• Komplett selgerløsning 
• Komplett hentelagerløsning 
• Komplett løsning for trelasthandel, basert på “EAN128” 
• Varetelling via håndterminal 
• Kvalitetssikring av plukk ved hjelp av håndterminal 
• Serienummerhåndtering på individnivå, ved hjelp av strekkodeleser 
• Diverse utskriftsløsninger for etiketter (Mulighet for utskrift av én etikett     
 eller flere, på bakgrunn av utvalg) 
• Etikettutskrift med produktinformasjon samt produktnummer i strekkode 
• Kontaktetikett/adresseetikett til DM, informasjonsbrev, diverse kampanjer og   
 lignende 



Håndterminal

De fleste vareførende bedrifter har behov for håndterminalløsninger. 
De kan brukes til å forenkle registreringsjobben i bedriften. I hovedsak 
finnes det to alternative arbeidsmetoder når det gjelder kommunikasjon 
mellom håndterminal og vertssystem;  batch eller radio. 

De ulike oppgaver som kan løses ved hjelp av håndterminal er;  vare-
telling, ordreregistrering, selgerløsning, ”hentelagerløsning”,  komplett 
løsning for trelasthandel basert på ”EAN128”. 

Etikettprinter 

Den beste måten å skrive strekkoder på er å bruke en termisk etikett- 
skriver. Dette er enklere og billigere enn tradisjonelle laser- og blekk- 
skrivere. 

Termisk utskrift kan gjøres på to måter. Direkte termisk (DT) og Termo 
Transfer (TT). 

Savanne tilbyr et bredt spekter av etikettskrivere fra Zebra Technologies. 
Vi kan levere alt fra enkle bordmodeller til avanserte nettverksskrivere 
og software for å skrive ut etiketter. 

Strekkodeleser

Savanne tilbyr et mangfold håndholdte strekkodelesere av 
høy kvalitet og for de fleste bruksområder. Blant produktene finner du 
lesepenner, kortlesere, CCD, laser og image/2D strekkodelesere. 

Alle lesere er produsert med tanke på lang levetid og driftssikkerhet, 
selv i de mest ekstreme omgivelser og applikasjoner.

(Leveres i diverse varianter, fra lette kontor applikasjoner til industrielle 
tyngre løsninger.)
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Savanne - strekkodeeksperten


