
MC35
Vállalati digitális asszisztens





FUNKCIÓK

Üzlet szempontjából fontos 
tartósság
Strapabíró kivitel különféle 
környezetben való használatra

Tesztelt és validált vertikális 
alkalmazások
Sok vállalati alkalmazás azonnali 
funkciók széles körét biztosítja; 
jelentősen csökkenti az 
alkalmazásfejlesztési igényeket és 
költségeket.

Intel legújabb processzora:  
XScale PXA270 @ 416 MHz
Asztalihoz hasonló multimédiás 
teljesítmény alacsonyabb 
energiaszükséglet mellett

Teljes körű hang- és adatátvitel
Az MC35 kifejezetten hang- és adatátvitel céljára készült. 
Rugalmas hang üzemmódok: kihangosító, headset és 
gombnyomásra történő személyes vagy csoportos 
beszélgetés indítása. Az adattovábbítást illetően az MC35 
munkatársai számára megbízható csatlakozást biztosít az 
e-mail, üzenettovábbító, webes és üzleti rendszerekhez, 
illetve átfogó adatgyűjtési és PDA jellegű szolgáltatásokat 
nyújt. Az integrált hang- és adattovábbításnak 
köszönhetően a helyszínen dolgozók egyszerűen nyomon 
követhetik és reagálhatnak az üzleti kommunikáció 
különféle formáira - legyen szó telefonhívásról, e-mail vagy 
azonnali üzenetek, illetve SMS-ek küldéséről. Az olyan 
alkalmazások, mint például a Good™ Mobile Messaging 

használatával a felhasználók valós időben tekinthetik meg 
e-mail üzeneteiket, a naptárat, az RSS híreket stb., míg a 
biztonság és szoftver kezelése távoli módban történik 
az MC35 készüléken. A beépített színes fényképezőgép 
kétféle funkciót biztosít: a felhasználó fényképezés és 
vonalkód-leolvasás között váltogathat a készülék oldalán 
található kapcsoló segítségével. A beépített Cam Wedge 
alkalmazás azonnal dekódolja az 1D vagy 2D vonalkódokat 
lehetővé téve különféle helyszíni vonalkód-olvasó 
alkalmazás használatát. A személyes termelékenységet 
támogató eszközök, mint például a naptár és a címjegyzék 
hozzáférésével a munkatársak egész nap szervezetten és 
produktívan tudnak dolgozni.

Minden az egyben vállalati szolgáltatások egy strapabíró, 
zsebben hordozható eszközben
A külső helyszíneken dolgozók számára kapcsolatot biztosít a többi munkatárs, az ügyfelek és az üzleti rendszerek 
felé a Motorola MC35 vállalati digitális asszisztensének köszönhetően. Az EDGE GPRS/GSM technológiát  
támogató MC35 egy kis méretű, könnyen hordozható és egyszerűen használható eszköz formájában a vállalati 
csatlakozási lehetőségek, a funkcionalitás, a tartósság és a kezelhetőség magasabb szintjét valósítja meg.  
A külső helyszínen dolgozók kezében egy mobil hang- és adattovábbítást, a képrögzítést és a vonalkód-leolvasást 
lehetővé tevő eszköz van. A strapabíró kivitel megbízható teljesítményt nyújt még akkor is, ha az eszközt napi 
szinten használják. Az MC35 segítségével az irodán kívül dolgozó értékesítők, az ügyféllel tárgyaló menedzserek 
és mások termelékenyek és informáltak maradnak — függetlenül attól, hogy a vállalat telephelyén vagy máshol 
tartózkodnak. A Motorola központi kezelési megoldása lehetővé teszi a világ bármely pontján levő készülékek 
egyetlen gombnyomással való használatát, frissítését és követését.

Egyszerű használat...könnyű 
hordozhatóság... kifejezetten  
üzleti célokra.



Alkalmazások széles tárháza áll a munkatársak 
rendelkezésére
Ha munkatársainak MC35 készüléket ad, egy eszközben 
mobiltelefont, GPS-t, laptopot, fényképezőgépet és 
vonalkód-olvasót biztosít számukra. A megbízható mobil 
hangtovábbításnak köszönhetően a munkatársak telefonon 
kapcsolatba léphetnek egy-egy személlyel, vagy akár egy 
teljes munkacsoporttal is walkie-talkie üzemmódban.  
A menet közben létrehozható internetkapcsolat lehetővé 
teszi, hogy a munkatársak laptopjuk főbb üzleti funkcióit 
használhassák, beleértve az e-mail, a webes és a vállalati 
alkalmazásokat a vállalat tűzfala mögött. A két megapixeles 
fényképezőgép lehetővé teszi a szállítók számára a sérült 
szállítmányok dokumentálását, a kiskereskedők számára  
a visszáruk állapotának képpel történő igazolását stb..  
A vonalkód-olvasó funkciónak köszönhetően különféle 
helyszínen működő alkalmazást használhat az eljárások 
optimalizálása és az ügyfélszolgálati tevékenység 
tökéletesítése érdekében. Például egy kiskereskedésben 
dolgozó azonnal ellenőrizni tudja az árakat és a készletet 
az ügyfél számára a polc vagy a termék címkéjén található 
vonalkód alapján, tehát sem számítógépre, sem raktárban 
történő keresgélésre nincsen szükség. A gyógyszeripari 
értékesítők leolvashatják a gyógyszermintákon levő 
vonalkódot és lefényképezhetik az orvos aláírását a 

jogszabályi előírásoknak való gyors és költséghatékony 
megfelelés érdekében. A Motorola GoodTM Mobile 
Messaging és a Good Mobile Intranet alkalmazásainak 
köszönhetően biztonságosan és költséghatékony módon 
biztosíthatja a felhasználók számára a valós idejű  
e-mail, naptár, RSS hírek funkciókat, az internethez való 
csatlakozást, illetve a tűzfal mögötti vállalati intranet 
rendszerek és egyéb üzleti rendszerek hozzáférését a távoli 
kezelési lehetőségekkel kibővítve.

Mindennapos használatra - a vállalaton belül  
és kívül
Az MC35 mindkét esetben a legjobbat kínálja: a helyszínen 
dolgozók számára egyetlen elegáns kivitelű eszközt 
biztosít; mindemellett tartós a mindennapos vállalati 
használat igényét kielégítve. A különféle működési 
hőmérsékleten végrehajtott töréstesztek biztosítják a 
mindennapos leejtések ellenére a megbízható működést. 
A belső WWAN-, WLAN- és WPAN-rádióknak köszönhetően 
nincsen közös sérülési pont. Az ipari csatlakozók a headset 
dzsekdugóinak, a töltőkábelek stb. rendszeres, mindennapi 
használatára lettek kialakítva. Mivel a billentyűzetet 
legalább fél millió leütésre tervezték, az érintőképernyőt 
pedig egy millió érintésre, az MC35 megbízható 
teljesítményt nyújt — mindennapos használat esetén is.

Microsoft legújabb operációs 
rendszere: Windows Mobile  
6 Professional
Átfogó vállalati hang- és adatátviteli 
funkciók, beleértve a multimédiás 
támogatást, az állandó memóriát 

Kihangosító, headset és 
gombnyomásra történő 
beszélgetésindítás
Rugalmas hangtovábbítási 
lehetőségek bármilyen üzleti 
környezet igényeihez

WWAN: EDGE GPRS/GSM 
kompatibilitás
Hang- és nagysebességű  
vezeték nélküli adatátvitel

WLAN: 802.11/b/g
Költséghatékony hang- és 
adatcsatlakozás az irodában

WPAN: Bluetooth v1.2
Vezeték nélküli modem,  
nyomtatás szinkronizálása stb.

GoodTM Mobile Messaging 
kompatibilitás 
A kategórián belül kiemelkedően 
kezelt szolgáltatás a biztonságos 
és költséghatékony használathoz, 
valamint a vezeték nélküli levelezési, 
naptár alkalmazások, kapcsolattartók 
listájának, RSS hírek és az internet-
hozzáférés kezeléséhez.

GPS-vevő 
Különféle hozzáadott értéket 
képviselő helyszínfüggő 
szolgáltatást és alkalmazást támogat

Beépített, nagy felbontású,  
2 megapixeles fényképezőgép; 
makró funkció; LED-es vaku
Jó minőségű, helyszíni képkészítést 
tesz lehetővé dokumentumok, 
illetve 1D és 2D vonalkódok alapján

2,8” QVGA színes képernyő
Bármilyen világítás mellett könnyen 
megtekintető

Felhasználó számára 
hozzáférhető SDIO-kártya
Elegendő energia teljes műszakra 
szinte bármilyen környezetben

Többféle akkumulátor: standard 
és bővített
Elegendő energia teljes műszakra 
szinte bármilyen környezetben

Érintőképernyő és opcionális 
billentyűzet funkciók
Különféle adatbeviteli módokat tesz 
lehetővé az egyes alkalmazások 
szolgáltatásait kihasználva és a 
felhasználó egyéni preferenciáinak 
eleget téve

Az MC35 egyszerűbbé teszi az értékesítők és ügyfélszolgálati szakemberek életét menet közben egyetlen kompakt, de strapabíró készülékben számtalan üzleti funkciót biztosítva — beleértve a hangtovábbítást, a 
vonalkód-leolvasást, a képrögzítést és a levelezési, az SFA, CRM, ERP és egyéb üzleti alkalmazásokhoz való hozzáférést.



Vezeték nélküli hálózati kapcsolat bármikor és 
bárhol WWAN/WLAN/WPAN segítségével
Függetlenül attól, hogy munkatársainak milyen jellegű 
vezeték nélküli kommunikációs kapcsolatra van szükségük 
munkájuk során, az MC35 minden igényt kielégít.

WLAN: Az épületen belül a beépített 802.11/b/g gyors 
csatlakozást biztosít a vezeték nélküli LAN-hálózathoz, 
költséghatékony hozzáférést a levelező rendszerhez, az 
üzlet szempontjából kritikus fontosságú alkalmazásokhoz 
és a vállalat üzleti rendszereihez.

WWAN: A helyszínen dolgozók kapcsolatáról  
WWAN-hálózat gondoskodik, míg az EDGE GPRS-t a  
GSM-szolgáltató biztosítja. Ezek a gyors vezeték nélküli 
hálózatok olyan adatátviteli sebességet biztosítanak a 
munkatársak számára, amely az adatátvitel különféle 
formáihoz megfelelő - a gyors internet-hozzáféréstől 
és nagy fájlok letöltésétől az audio- és videotartalom 
lejátszásáig.

GPS: A beépített GPS-technológia lehetővé teszi 
az eszközök helyének gyors meghatározását, illetve 
támogatja a helyszíni szolgáltatások és alkalmazások 
hosztolását - a részletes navigációtól a járművek nyomon 
követéséig. A GPS-nek köszönhetően a vállalat javíthatja 
az útvonaltervezés hatékonyságát és csökkentheti 
az üzemanyag-fogyasztást, ami a termelékenység 
növekedését és a működési költségek csökkentését 
eredményezi. Az expressz GPS-csatlakozást támogató 
szoftver lerövidíti az első helymeghatározásig eltelt időt.

WPAN: Ami a személyes kényelmet illeti, a WPAN funkció 
a személyes eszközökhöz (mint például headset, nyomtató, 
billentyűzet, laptop stb.) való vezeték nélküli csatlakozás 
szabadságát biztosítja. A felhasználók a helyszínen 
nyomtathatnak, a készüléket modemként használhatják 
laptopjukhoz, egyszerűen szinkronizálhatják a laptopon 
található adatokat stb..

Egyszerű, központi kezelés
A Mobility Services Platformmal (MSP) együttműködve az 
MC35 vállalati kezelhetőséget nyújt jelentős mértékben 
csökkentve a mobil eszközök menedzselésével kapcsolatos 
időt és költségeket. Az MSP segítségével az informatikai 
munkatársak távolról irányíthatják és nyomon követhetik az 
eszközöket, illetve hibaelhárítást hajthatnak végre - bárhol 
is legyen az eszköz. Ennek a lehetőségnek köszönhetően az 
informatikusok egyetlen gombnyomással eszközök százait 
vagy ezreit helyezhetik üzembe. Ez a hatékony központi 
kezelési megoldás jelentős mértékben leegyszerűsíti a 
mobilitással kapcsolatos megoldást, lehetővé téve, hogy 

az informatikai munkatársak a magasabb szintű stratégiai 
technológiai kezdeményezésekre tudjanak elsősorban 
koncentrálni a mobil eszközök napi szintű kezelésével 
kapcsolatos szövevényes feladatok helyett.

Vállalati igényeket támogató operációs 
rendszer
A Microsoft Windows Mobile 5.0 Premium Phone Edition 
operációs rendszerre épülő MC35 jelentős üzleti előnyt 
biztosít a hasonló, Windows Mobile Smartphone Edition 
platform alapú eszközökkel összevetve. Míg a Smartphone 
Edition alkalmazást elsősorban mobiltelefonként és 
intelligens telefonként használt eszközökhöz tervezték, 
a Premium Phone Edition digitális asszisztensen vállalati 
hang- és adattovábbítást tesz lehetővé, beleértve a 
különféle vállalati alkalmazások és üzleti rendszerek 
együttes használatát.

A Phone Edition által lehetővé tett vállalati funkciók:

Rugalmas adatbeviteli lehetőségek — Az érintőképernyő 
és kiegészítő billentyűzet támogatása kitágítja a 
lehetséges alkalmazások körét.

Terminálszolgáltatások kliens — Az MC35 készülékről 
az asztali számítógépre való bejelentkezés és 
annak használata komoly lehetőségeket biztosít 
az irodán kívül dolgozók számára, és csökkenti az 
alkalmazásfejlesztési igényeket - és a költségeket. 
A helyszínen dolgozók könnyen hozzáférhetnek az 
irodán kívülről is a szükséges fájlhoz, illetve az asztali 
számítógépen elérhető bármely alkalmazáshoz 
és rendszerhez — jelentősen csökkentve a mobil 
eszközökön használat alkalmazásokra való igényt.

Integrált Word Mobile, Excel Mobile és PowerPoint 
Mobile — A termelékenységet elősegítő vezető 
szoftverekhez való gyors hozzáférés nagymértékben 
növeli az eszköz használhatóságát. Például 
egyszerűen megtekinthetőek és módosíthatóak a 
munkával kapcsolatos e-mail üzenetek csatolmányai, 
és a standard vállalati űrlapok (mint például 
költségkimutatások) menet közben is használhatók.

Bővíthető tárolóhely, hosszabb üzemidő stb.
Míg az MC35 készüléken számos funkció található, az  
SDIO-csatlakozó további bővítési lehetőségeket 
kínál, illetve biztosítja a jövőbeli igények kielégítését. 
Másodpercek alatt új funkciókat és alkalmazásokat vehet 
fel a bővített tárolóhelytől az adatintenzív alkalmazások 
támogatása érdekében az RFID-ig. Az opcionális nagy 
kapacitású akkumulátor hosszabb üzemidőt biztosít az 
üzlet szempontjából fontos eszköz számára, ami jelentős 
előnyt biztosít a helyszínen dolgozók számára.

•

•

•

Autóskészlet

Nemzetközi utazó 
töltőkészlet

USB-kábel

Nagy kapacitású 
akkumulátor (2740 mAh)

MC35 tartozékok



Az alacsony teljes üzemeltetési költség (TCO) 
és maximális üzemidő valódi üzleti értéket 
képvisel
Az MC35 segítségével a helyszínen dolgozók számára 
rendelkezésre állnak a hang- és adatközvetítéshez, az 
üzleti információkhoz való hozzáféréshez szükséges 
eszközök függetlenül a tartózkodás helyétől. Javul a 
termelékenység és a reakcióidő, valamint az ügyfélszolgálat 
hatékonysága és az ügyfelek elégedettsége. Az egyszerű 
használat és a nagy értéket képviselő funkciók az előnyök 
gyors kiaknázását és a beruházás gyors megtérülését 
eredményezik. A strapabíró eszköz élettartama jelentős 
mértékben meghaladja a hagyományos intelligens 
telefonok és PDA-k élettartamát, ami jelentős értéket 
teremt és alacsonyabb teljes tulajdonlási költséget jelent.

A beruházás védelme és az optimális teljesítmény 
fenntartása érdekében a Motorola a szolgáltatást a 
kezdettől átfogó garanciával nyújtja — ez egy olyan 
egyedi szolgáltatás, amely messze túlmutat a normál 
elhasználódáson, és magában foglalja a sérült kijelzők, 
billentyűzetek és egyéb belső és külső alkatrészek ingyenes 
javítását. Ez jelentősen csökkenti az előre nem látható 
javítások költségeit, és biztosítja, hogy a munkatársak 
számára folyamatosan rendelkezésre álljanak a szükséges 
kommunikációs lehetőségek. Az olyan opciók, mint 
például a Commissioning Service vagy az Express Shipping 
minimálisra csökkenti az üzemkiesés idejét, ha a készüléket 
esetleg javítani kellene. 

Az MC35 vállalati használatának előnyeiről tájékoztatásért 
hívja a +1.800.722.6234 vagy a +1.631.738.2400 telefonszámot,  
vagy keresse fel a motorola.com/mc35 honlapot.

Az ‘all in one’ MC35 EDA az irodán kívül dolgozók számára minden szükséges eszközt biztosít az eljárások optimalizálásához az irodán belül és 
kívül egyaránt. Például az aláírások valós időben történő rögzítése és továbbítása felgyorsíthatja a számlázási folyamatot, javíthatja a készpénz 
forgási idejét és ezáltal növelheti az általános nyereségességet.

A nagyfelbontású, 2 megapixeles beépített fényképezőgép lehetővé teszi a helyszíni képrögzítést. Ez a hozzáadott értéket képviselő lehetőség 
kulcsfontosságú lehet számos üzleti helyzetben — a kereskedőktől, akik a leltárkészletet ellenőrzik, a külső helyszínen dolgozókig, akik 
berendezések állapotát, illetve az utazó értékesítőkig, akik a szállítmány állapotát dokumentálják.



Biztonsági 
csatlakozó

Puha hordtáska

Fényceruza

Képernyővédők

Az MC35 főbb műszaki adatai

Fizikai jellemzők

Méret: 5” H x 2,59” Szé x 0,81” M 
 127 mm H x 65,85 mm Szé x 20,6 mm M

Súly :  6,53 oz./185 g (normál akkumulátorral) 
 7,3 oz. / 206 g (bővített akkumulátor)

Kijelző: Színes, 2,8” QVGA (320X240)

Érintőpanel:  aktív terület: 43,2 X 57,6 mm

Háttérvilágítás:  100 nit

Fő akkumulátor:  Újratölthető lítium ion 3,7 V, 1350 mAh

Bővített kapacitású  Újratölthető lítium ion 3,7 V, 2740 mAh 
akkumulátor:  

Bővítőfoglalat:  SD-/multimédia kártya

Hálózati kapcsolat:  WAN/LAN (opcionális) / PAN

Értesítés:  Rezgés és különböző színű LED-ek 

Billentyűzet opciók:  QWERTY, AZERTY, QWERTZ 

Audió:  Hangszóró, vevő egység, mikrofon,  
 headset dzsekdugó

Teljesítményjellemzők

CPU:  Intel XScale PXA270 416 MHz processzor

Operációs rendszer:  Windows Mobile 5.0 Premium Phone Edition 
 Windows Mobile 6 Professional Edition

Memória:  64 MB SDRAM / 128 Flash 
 128 MB SDRAM/128 Flash

Interfész/kom.:  USB 1.1 kliens

Felhasználói környezet

Üzemi hőmérséklet:  32°F - 104°F/0°C - 40°C

Tárolási hőmérséklet: -13°F - 149°F/-25°C - 65°C

Relatív páratartalom:  90% kondenzáció nélkül

Leejtés: 91,44 cm kőre

Ütés:  50 cm ütés akkumulátorral (1300 mAh)

Elektroszatikus +/-8 kV levegőkisülés, +/-4 kV érintkező   
Kisülés (ESD): kisülés

Adat- és hangtovábbítás vezeték nélküli WAN-hálózaton 
keresztül

WWAN-rádió: EDGE GPRS GSM (850, 900, 1800 és 1900 MHz)

Antenna:  Belső

GPS: Beépített GPS Express GPS csatlakozással

Vezeték nélküli LAN adattovábbítás 

WLAN-rádió:  802.11b/g

Adatátviteli sebesség:   Max. 11 Mbps (802.11b); Max. 54 Mbps  
 (802.11g); egyedi adatátviteli sebesség  
 támogatása — 1, 2, 5,5, 6, 9 11, 12, 24, 36, 48 és 54

Működési csatornák:  2,4 GHz ISM sáv

Biztonság:  WZC:  WPA1, WPA2, 802,1X (EAP-TLS +  
 WPA, EAP-TLS + WEP (EAP-PEAP + WPA, 
 EAP-PEAP + WEP)

Átviteli mód:  DSSS, OFDM, DBPSK, DQPSK, CCK,  
 16QAM, 64QAM

Antenna:  Belső

Adat- és hangtovábbítás vezeték nélküli PAN-hálózaton 
keresztül

Bluetooth:  v 1.2

Antenna:  Belső

Imager

Fényképezőgép:  Színes fényképezőgép vakuval

Felbontás:  2 megapixel

Vonalkód leolvasás  1D kódok 8 Mil felett és 2D kódok olvasása  
Teljesítmény: 15 Mil feletti vonalkódok 
 Jellemző tartomány 100%-os UPC/EAN esetén  
 Szimbólum: 76 mm - 177 mm

Szimbológiák  1D Beleértve: UPC/EAN, Code 128,  
Támogatott: Code 39, UCC-EAN128, I2/5 és Codabar 
 2D Beleértve: DataMatrix, QRcode és PDF417

Perifériális eszközök és tartozékok 

Kábelek:  USB active sync kábel (mini-B csatlakozó),  
 gépkocsi töltőkábel

Akkumulátortöltők:  AC töltő adapter

Vertikális kiegészítők:  Bluetooth nyomtató, testreszabott gumi  
 csatlakozó, sztereó fülhallgatók

Megfelelőség

Elektromos biztonság:  UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1,  
 EN 60950-1, IEC 60950-1 minden  
 országos eltérést figyelembe véve 

EMC: FCC Part 15 Subpart B, ICES-003 Class B,  
 EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-3,  
 EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 301  
 489-1, 7, és 17, CISPR 22 Class B, CISPR 24

WLAN és Bluetooth: FCC Parts 15,247, 15,205, 15,207,  
 15,209, 15,203, EN 300 328, RSS-210

Négysávos  3GPP TS 51,010, GCF jóváhagyott modul,  
EDGE/GSM: FCC Part 22 és Part 24, RSS-132, RSS-133,  
 EN301 511

RF-sugárzás: FCC 47CFR Part 1.1307(b) Part 2.1093,  
 OET-közlöny 65. melléklet ‘C’, EN 50360

Javasolt szolgáltatások

Ügyfélszolgálat:   Szolgáltatás a kezdettől fogva— Bronz  
 átfogó garanciával

Opciók:  Commissioning Service; Express Shipping 

Garancia

A normál egyéves garancia a kivitelből származó hibákra vonatkozik. 
A törésből és a felhasználó által okozott sérülésből származó kárra 
vonatkozóan előre meghatározott, fix díjas javítási/cseremegoldás áll 
rendelkezésre. Ha eltörik a kijelző, különféle szerződéses lehetőségeket 
lehet igénybe venni, mint például Szerviz a kezdetektől, átfogó 
garanciával.

MC35 tartozékok
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