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PriceMan 
Fali árellenőrző  

 
A Priceman vonalkódolvasós 
információs terminál segítségével 
bevásárlóközpontokban, áruházakban, 
üzletekben a vevő a kiválasztott áru 
árát, adatait ellenőrizheti. Egyszerűen 
csak a készülék alján található 
olvasóhoz kell tartania a kiválasztott 
cikket, és a kijelzőről máris leolvashatja 
a cikkhez társított adatokat. 
 
A PriceMan terminál Ethernet hálózaton 
keresztül állandó kapcsolatban van a 
szerverrel. A Priceman beolvassa a 
termék vonalkódját, és elküldi a 
szervernek a kérést. A szerver a 
vonalkód alapján beazonosítja a 
terméket, és az ahhoz rendelt, előre 
megadott termékadatokat (fogy. ár, 
mennyiség/doboz, egységár...) elküldi a 
PriceMan készüléknek, aki kiírja azokat 

az LCD kijelzőre.  
 
Az adatok a szerveren központilag átírhatók, és az áruház területén elhelyezett összes, a hálózatba 
kapcsolt PriceMan készülékben mindig az aktuális, naprakész, hiteles adatok jeleníthetők meg. A PriceMan 
árellenőrzőket áruházunk főbb pontjain elhelyezve a vásárlókat kényelmesen és kielégítően, naprakészen 
informálhatjuk. 
 

A PriceMan részei: 

 
• Falra vagy oszlopra szerelhető 

ütésálló ház 
• Minden irányban pásztázó 

nagysebességű beépített 
omnidirekcionális lézeres 
vonalkódolvasó 

• Nagy sebességű mikroszámítógép 
• 4x20 karakteres LCD képernyőt 
• Ethernet hálózati csatoló 
• Érintő-panel (opcionális) 
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Működése: 
 
A vevő az árut vonalkóddal felfelé a készülék 
olvasómezejébe tartja, 5-13 cm távolságban. 
A másodpercenként ezerszer körbepásztázó 
lézersugár egy hangjelzés kíséretében 
leolvassa a vonalkódot bármilyen irányban 
áll is. A vonalkódot a hálózaton elküldi a 
szervernek, ahol a központilag frissített és 
aktualizált áruadatokat (mennyiség, ár, 
mennyiségi egység, stb.) a szerver 
visszaküldi a PriceMan képernyőjére a 
másodperc tört része alatt. 
 

Technikai adatok: 
 
A készülék 10BaseT Ethernet csatlakozáson keresztül érhető el, TCP/IP protokollon keresztül. Az 
egységben egy Tibbo Ethernet kommunikációs modul található, aminek az IP címe a DS Manager nevű 
segédprogram segítségével tetszés szerint beállítható. 
 

Tulajdonságok: 

• Áruházi ár ellenőrző készülék 
• Beépített omnidirekcionális lézeres vonalkód-olvasó 
• Falra szerelhető 
• Robosztus, vandálbiztos fémház 
• Online adatkommunikáció 
• Központi adatküldés 
• Ethernet hálózatba kapcsolható 
• Méretek: lásd a méretrajzot 

 

Felhasználási területek: 

• Bevásárlóközpontok 
• Áruházak 
• Üzletek 
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