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Tisková zpráva 

Vynikající WLAN na logistických 
terminálech noax 

 

Logistické terminály noax poskytují díky podpoře aktuálních standardů 

WLAN extrémně vysokou bezpečnost přenosu dat a zároveň mají velmi 

široký dosah. Zároveň zákazník profituje z vynikajících vlastností příjmu 

interních antén WLAN a to především u logistických terminálů pro mobilní 

nasazení. 

 

Nejlepší WLAN – maximální příjem 

Maximálně konstantní přenos dat bez přerušení má rozhodující význam pro 

bezproblémový průběh práce ve skladech a logistice. Při vybavování logistické 

flotily logistickými terminály proto záleží především na perfektním příjmu signálu 

WLAN. V tomto ohledu poskytují logistické terminály noax maximální flexibilitu. V 

závislosti na pokrytí WLAN signálem a účelu použití lze logistické terminály noax 

volitelně vybavit integrovanými nebo vnějšími anténami. Logistické terminály se tak 

perfektně přizpůsobují příslušné infrastruktuře a nikoliv naopak. Logistické 

terminály noax podporují frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz. 

 

Perfektní roaming – nepřerušovaný přenos dat 

Roamingové chování, tzn. chování logistického terminálu při změně bezdrátové 

sítě, je rozhodující složkou nepřerušovaného přenosu dat. Společnost noax toto 

zaručuje početnými možnostmi nastavení bezdrátové sítě. Mimo to jsou 

integrované antény speciálně uspořádány. Díky vynikajícímu vysílacímu a 

přijímacímu výkonu a optimálnímu uspořádání a nasměrování WLAN antén 

disponují logistické terminály noax velmi dobrými roamingovými vlastnostmi. 

 

Maximální flexibilita – kombinace WWAN a WLAN 

Často se stává ve velkém firemním areálu, že pokrytí signálem WLAN není k 

dispozici celoplošně. Přesně v takových případech lze logistické terminály noax 

dodatečně vybavit kartou mobilní telefonní sítě a vhodnými anténami. Potřebná 

mobilita a dostupnost dat je zajištěna v celém areálu. 
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Použití osvědčené v praxi 

Tyto vlastnosti zaručují maximálně spolehlivé mobilní nasazení logistických 

terminálů noax a umožňují nerušenou práci. Toto se uplatňuje zejména tam, kde 

má bezdrátový a nepřerušovaný přenos dat nepostradatelný význam.  

Ve skladě s velkým množstvím vysokých regálových úložných systémů pojišťovací 

skupiny HUK-COBURG, jednoho ze zákazníků společnosti noax Technologies AG, 

zajišťuje řešení na bázi logistických terminálů noax stabilní a trvalý tok dat v síti 

WLAN. Kvůli výraznému počtu přerušení se sítí WLAN u předchozích vozidlových 

terminálů se společnost HUK-COBURG rozhodla pro  průmyslové počítače noax 

díky jejich výbornému příjmu v síti WLAN. S ohledem na příjem v místech se 

špatným pokrytím objednala při prvním aplikačním nasazení společnost HUK-

Coburg logistické terminály pro zakladače s externími anténami. V současnosti 

mají nové mobilní terminály interní antény a ty fungují bezvadně, dokonce i v 

místech se špatným pokrytím. Průmyslové počítače noax tak zaručují přenos dat 

ve všech místech a při práci bez problémů. 

 

 

Obrazový materiál:  

 

 

PO: nasazení průmyslového počítače noax C12 s integrovaným  WLAN v pojišťovací 
skupině HUK-Coburg. 
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O noax Technologies AG 

Společnost noax Technologies AG je předním dodavatelem vysoce kvalitních, robustních a 
spolehlivých průmyslových počítačů. Společnost se opírá o více než pětadvacetileté 
zkušenosti ve vlastním vývoji a výrobě kompletně zapouzdřených systémů. Kromě toho 
nabízí společnost noax svým klientům široké spektrum služeb od poradenství, prodeje až po 
servis a podporu. Průmyslové počítače společnosti noax používají po celém světě v 
nejdrsnějších průmyslových podmínkách významné podniky, např. v oborech automobilové 
výroby, logistiky, potravinářství a chemie. Při tomto nasazení prokazují počítače speciálně 
vyvinuté pro průmysl každý den svou odolnost vůči horku, chladu, vlhku, prachu, vibracím 
nebo nárazům. 

Otisk povolen. 

Prosíme o zaslání dokladového výtisku. 

V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici: 

 

noax tiskový kontakt: 

 

LEAD Industrie-Marketing GmbH 

Anita Geßner   Tel.: +49 80 22 - 91 53 188 

Hauptstr. 46   Fax: +49 80 22 - 91 53 189 

D-83684 Tegernsee  e-mail: anita.gessner@lead-industrie-marketing.de 

 


