OMNII XT15
TM

MODULARIDADE
QUE OFERECE MAIS

A Melhor Computador de Mão para Logística
O XT15 da Omnii é exclusivamente modular por design - combinando
extrema versatilidade com inovação aberta para oferecer a flexibilidade de
que você precisa para se adaptar à medida que suas necessidades mudam.
Como a próxima evolução da plataforma Omnii, o XT15 da Omnii
tem as melhores características do modelo XT10 e adiciona novas
funcionalidades para criar um dispositivo que oferece aos trabalhadores
móveis um maior acesso a aplicativos de negócios - a qualquer hora, em
qualquer lugar.
Com sua classificação de certificação IP67, o XT15 da Omnii é também
o dispositivo portátil mais robusto que o Psion já fez - proporcionando
desempenho confiável e adaptabilidade sem precedentes para os mais
exigentes ambientes e aplicações.
Descubra por que Omnii XT15 é a melhor computador de mão para
cadeia de abastecimento.

OMNII XT15
™

Modular por Design

Testado e desenvolvido com nossos
clientes e parceiros, o XT15 da Omnii™
é
exclusivamente
modular
por
design. Assim, você pode configurá-lo
rapidamente para atender a qualquer
necessidade de negócio.
O XT15 é um produto do modelo de
negócio de código aberto da Psion, uma
única plataforma de computação versátil
que lhe dá a flexibilidade e liberdade para
adaptar seu dispositivo com exatamente o
que você precisa – quando você precisar.
Adicione novas tecnologias conforme a
necessidade com custo mínimo e sem
risco de obsolescência.

Principais Características e Benefícios
Com base na modularidade única da plataforma comprovada Omnii™ da Psion,
o mais novo XT15 eleva ainda mais os padrões para fornecer os mais elevados
níveis de robustez e funcionalidade.
Tecnologia Robustecida
O XT15 da Omnii vem com a
possibilidade de escolher entre os
sistemas operacionais Windows®
CE 6.0 ou Windows® Embedded
Handheld 6.5, os quais integramse perfeitamente para automatizar
os principais processos e aumentar
a produtividade em tempo real.
Além disso, tem certificado IP67 e
é o dispositivo portátil mais robusto
que a Psion já criou, por isso ele vai
funcionar onde quer que você o leve.
Praticidade do Mundo Real
A Psion sabe como tornar os
trabalhadores móveis mais produtivos
em ambientes mais inóspitos e por
isso criamos todos os elementos
do XT15 da Omnii para refletir essa
experiência. Construído com o
novo microprocessador ARM Sitara
AM3715 da Texas Instruments® e uma
arquitetura MLB e ASIC, o XT15 da
Omnii proporciona um desempenho
e eficiência líderes no setor com
uma bateria de longa duração de até
20 horas. A tela colorida VGA de
3.7”possibilita ao trabalhador uma

visibilidade melhorada e o sinal sonoro
de teclado de 95dB com vibração é
perfeito para ambientes industriais
barulhentos.
Ergonomia Otimizada
A ergonomia é fundamental para
garantir que trabalhadores móveis
sejam eficientes e eficazes em seus
trabalhos. O XT15 da Omnii apresenta
uma construção equilibrada que
é perfeitamente balanceada para
o conforto, praticidade e Suporte
Natural à Tarefa. Além disso, o XT15 da
Omnii está equipado com o software
PsionVU
e
telas
transflectivas
sensíveis ao toque que permitem uma
interface amigável.
Modularidade Atualizável em Campo
O XT15 da Omnii é sempre adequado
à sua finalidade, assim você pode
configurá-lo da maneira que quiser
e depois parafusá-lo no que precisa.
Isto permite flexibilidade à prova
de futuro, pois o hardware pode ser
reconfigurado – e não substituído –
poupando ao seu negócio até 30%
sobre o custo total de propriedade.

Modularidade que
Oferece Mais
MAIS
DURABILIDADE
MORE
O display para serviços extremos
do
DURABILITY
XT15 pode resistir a um impacto de
quebra de 1,25 joules.

MAIS VIDA ÚTIL
DA BATERIA
A grande capacidade da bateria
inteligente de 5000mAh goza de uma
arquitetura altamente eficiente para
oferecer economia de energia e uma
maior duração da bateria de até 20
horas.

MAIS OPÇÕES
DE TECLADO
O T15 oferece 6 estilos de teclado
incluindo QWERTY numérico. Cada
um apresenta um design fácil de usar,
ergonômico e luz de fundo ultra-branca
para tornar possível mesmo a operação
com uma mão no escuro.

MAIS OPÇÕES
DE LEITURA DE
SCANNER
Novas opções de captura de dados
incluem uma série de scanners de alto
desempenho, com indicadores sensíveis
de boa/má leitura de scanner, Serviço de
Controle de Gerador de Imagens (ICS –
Imager Control Services) e câmeras.

MAIOR
CONECTIVIDADE
WI-FI
Uma oferta de Wi-Fi expandida
apresenta HSPA + 3.8G (Banda Larga WWAN) e 802.11a/b/g/n (WLAN - Wi-Fi).

MAIS
SENSORES

Para obter maiores informações visite psion.com/br

O único tri-sensor do setor possui
acelerômetro, GPS e uma bússola
digital para permitir a rotação da tela,
a geolocalização de dados, a detecção
de calibração de bússola e o sensor de
movimento.

Aplicações Típicas
Armazenagem
Manter a cadeia de suprimentos em movimento da forma mais rápida e
eficiente possível é a chave para administrar uma armazenagem com êxito.
O XT15 da Omnii™ rastreia o inventário em tempo real à medida que ocorrem
entradas e saídas do armazém, de modo que os produtos estão onde precisam
estar – no exato momento em que são necessários.
Fabricação
Quer na linha ou no cais, dados melhores significam menos erros e custos
mais baixos. Crie um ambiente de trabalho perfeito com o XT15 da Omnii™,
conectando os funcionários a informações precisas e atualizadas a cada
instante, para que eles possam entregar produtos melhores e mais rápidos,
reduzir o desperdício, controlar custos e melhorar o serviço ao cliente.
Distribuição e Logística
Acesso a comunicações em tempo real é vital para aqueles no negócio de
bens móveis, quer por terra, mar ou ar. O XT15 da Omnii™ oferece os recursos,
a logística e a distribuição de que os trabalhadores precisam para completa
visibilidade de pedidos, onde quer que eles estejam, onde quer que precisem ir.
O amplo conjunto de recursos e o design modular exclusivo do XT15 da Omnii
significa que ele não se restringe às aplicações destacadas acima. Este
computador portátil e resistente pode ajudar as empresas a aumentarem
a eficiência e a maximizarem a produtividade em uma variedade de outras
aplicações, incluindo Portos e Pátios Ferroviários, Serviços Postais e de
Correio, bem como Utilitários e Manutenção de Ativos.

A Vantagem
OmniiTM
A Omnii oferece o melhor custo total de
vida útil da propriedade. Ao comprar
qualquer produto Omnii você pode
atualizar qualquer opção modular para
qualquer módulo novo gratuitamente,
para toda a vida útil do produto. Sem
truques, sem volumes mínimos de
pedido, nem registros especiais.
A Vantagem OmniiTM significa saber
que a escolha de hoje atenderá às
necessidades de amanhã.
Visite www.psion.com/omniiadvantage
para saber mais a respeito!
*Termos e condições aplicam-se

Principais Acessórios

Teclado Selecionável
O XT15 da Omnii oferece a escolha de seis estilos diferentes, incluindo teclado alfa-numérico (55 ou 59 teclas), numérico (34
ou 36 teclas), alfa-numérico modificado e numérico QWERTY. Todos os teclados são construídos para ambientes difíceis,
apresentando botões grandes para facilidade de uso com as mãos enluvadas, permitindo operações com único aperto de botão e
um agradável manuseio.

Scanners 1D, 2D e Modo Autorange Integrados
Cinco soluções exclusivas disponíveis para se adequarem a quase todas aplicações. Intervalos
de 15 cm ou a 15 mt. Lê códigos de Barras 1D e 2D. Através de lógica fuzzy melhorada,
indicadores de boa/má leitura de scanner altamente sensíveis e Serviços de Controle de
Gerador de Imagens (ICS), os scanners integrados do XT15 da Omnii apresentam melhor
desempenho em leitura de etiquetas de códigos de barras mal impressos e danificados.

Base de Acoplamento de Escritório
A Base de Acoplamento de Escritório carrega simultaneamente o dispositivo e uma bateria
sobressalente e inclui duas portas USB, portas seriais e Ethernet opcionais e um acoplamento de
bloqueio positivo.

6-Slot Spare Battery Charger
The 6-Slot Spare Battery Charger allows for six spare batteries to be charged simultaneously.
It can be mounted to the wall or sit alone on a desktop. Each slot features individual battery
charge level indicators.

Para obter maiores informações visite psion.com/br

Especificações*

Plataforma

• AM3715 Processador ARM Sitara de
800 MHz da Texas Instruments®
• 256 MB RAM (512 MB Option)
• 1 GB Flash ROM

Sistema Operacional
• Windows® CE 6.0
• Windows® Embedded
Handheld 6.5

Software de Aplicativo

Windows® CE 6.0:
• Internet Explorer Integrado
• Microsoft WordPad
Windows® Embedded
Handheld 6.5:
• Windows® Office Mobile 2010,
inclui Word, Excel, PowerPoint,
OneNote e SharePoint
• Internet Explorer Mobile
• Windows Office Outlook Mobile
• Windows Media Player Mobile
Emulação de Terminal:
• TekTerm
• Emulação de Terminal de Conexão
Ininterrupta
• Navegador Naurtech
• Emulação de Terminal Naurtech
VPN Móvel:
• VPN XE de Mobilidade NetMotion
Software de Gerenciamento de
dispositivos - Centro de Controle
Móvel (MCC):
• Fácil gerenciamento de
configuração e plataforma de
provisionamento
• Poderosa funcionalidade de
controle remoto e funcionalidade
de resolução de problemas
• Perímetro virtual e serviços de
localização integrados em tempo
real
• Dispositivo de Segurança, de
autenticação de usuário e recursos
de bloqueio avançados.
Aplicativos de Voz:
• Push-to-Talk do tipo Walkie-talkie –
VoIP sobre WiFi ou WWAN
Utilitários de Software:
• PsionVU
• Total Recall / TweakIt / Dr. Debug

Comunicações Sem Fio

• Bluetooth® V2.0 Integrado + EDR  
• Rádio IEEE 802.11a/b/g/n (com
certificado CCX V4) on-board:
• Segurança: 802.1X, WPA / WPA2Enterprise
• Autenticação: FAST-MSCHAPv2;
LEAP; PEAPv0-MSCHAPv2;
PEAPv1-GTC; TLS
• Criptografia: 64/128 WEP, AESCCMP, TKIP
• Optional SIRF III GPS Receiver
• Rádio 2.5G GSM/GPRS/EDGE
opcional
• GSM Quad-band: 850, 900, 1800,
1900 MHz
• Rádio UMTS 3.8g HSPA + opcional
• UMTS Five Band: 800, 850, AWS,
1900, 2100 MHz
• GSM Quad-band: 850, 900, 1800,
1900 MHz

Opções de Código de Barra
de Scanner

• Laser de faixa padrão SE955 da
Motorola
• Laser de alto desempenho
SE1224HP da Motorola
• Laser de Intervalo automático
SE1524ER da Motorola
• Imager 2D de faixa padrão 5080 da
Honeywell
• Imager 1D de faixa padrão EV15 da
Intermec
• Imager 2D de faixa padrão 2D EA11
da Intermec
• Imager 2D de alto desempenho
EA20X da Intermec
• Todos os scanners possuem
indicadores LED de várias cores
• Feedback de vibração para
ambientes barulhentos e
ensolarados

Feedback de Voz e Áudio

• Microfone & speaker integrados
• Um sinal sonoro de alto volume de
95dBA
• Speaker Push-to-Talk Opcional
• Feedback de vibração

Portas de Expansão

• Slot de Micro SD para expansão de
FLASH (até 32GB)
• Múltipllas Interfaces de Expansão
Internas e Multifuncionais com:
• Serial TTL
• USB host
• GPIO

Ambiental

Teclados alfanuméricos
de 59 teclas com
6 teclas de função
*versão do Oracle
disponível

• Tempo de operação: -20°C a +50°C
• Tempo de armazenamento:
-40°C a +60°C
• Umidade: 5% a 95% sem
condensação
• Chuva/poeira: IP67, IP65, IEC
60529
• Taxa de queda: Várias quedas
de 2.0 m no concreto polido,
1,7 m, 26 quedas no concreto
polido (alimentado com opções e
acessórios)
• ESD: +/- 8kV contato, +/- 15kV
descarga aérea

55 teclas
alfanuméricas, teclas
de telefone		

6 teclas QWERTY
Numérico, 6 teclas
de função, teclas de
telefone
*versão do Oracle
disponível

Alterando Acessórios

36 teclas e numérico,
12 teclas Fn

36 teclas e numérico,
Alfabético modificado,
12 teclas de função
		

34 teclas e numérico,
12 teclas de função
• Teclado de alta
confiabilidade com luz
de fundo ultra-branca

Câmera (Opcional)

• Cor, 3 Megapixeos, autofoco, zoom digital
4X , flash LED Dual, capacidade de vídeo
• Configurável com punho de pistola

Ergonomia, Dimensões e Peso

• Comprimeto: 225mm
• Largura: 98mm
• Profundidade:
• No display: 44mm
• Na area de aderência: 31mm
• Peso:
• Unidade básica com bateria: 610g

98mm
(3.86")

• Base de transporte sem
alimentação (trava de mão)
• Suporte com alimentação de 12 24VDC
• Vários cabos adaptadores
disponíveis (Exemplo: Um Serial
DE9 RS232, Dois USB 1.1 host)
• Módulo pré-regulador (para
empilhadeiras de 24 a 72V)
• Choque e Viração do Suporte:
Classificação 5M2 do IEC.

Carregando Acessórios

• Punho de pistola parafusada
opcional
• Estojo de empilhadeira
• Alça de mão, alça de pulso, coldres
duros e macios, protetor em casos
de transporte, botas de borracha

44mm
(1.73")

• Bateria de lítio inteligente com alta
capacidade de 5000 mAh

• 3.7” VGA (640 x 480) Cor
Transflectiva /Tela sensível ao
toque Display
• 2 Opções de toque à tela:
• A opção de Alta Visibilidade
oferece visibilidade sob a luz do
sol com claridade de 165 cd/m2.
• Opção de Serviço Extremo
foi projetada para ambientes
robustos com resistência de
impacto melhorada (impacto de
1.25 Joule) melhor resistência à
abrasão, operação de temperatura
baixa superior (para -20°C), com
claridade de 160 cd/m2

• Configurações Opcionais de Base
de Acoplamento de Escritorio:
• USB host e dispositivo USB
• USB host, dispositivo USB,
Ethernet e RS232
• Base de Acoplamento Quádrupla
(com Ethernet 100BaseT –
conectável em cadeia)
• Módulos de Encaixe Múltiplos
se conectam à base do Omnii’s
suportando:
• Active sync
• Rápido carregamento via
tomada de parede CA
• Carregamento rápido através
adaptador de alimentação
veicular
• Carregamento rápido e
conexão RS232 e alimentação
para scanner conectado
• Adaptador de Alimentação Veicular
• Carregador de Bateria de 6 posições

Acessórios de Base de
Transporte

Gerenciamento de Energia

Display

Recursos Avançados

Teclado

Aprovação Regulatória
(8.86")

• Cliente de TI ou VAR utilizável
• Máxima configurabilidade de
‘última etapa’
• Teclados*, tampas, capas trocáveis

225mm

Flexibilidade

31mm
(1.22")

(2.95")
75mm

• Segurança Internacional
(Worldwide Safety), EMC, RF,
aprovações de Laser
• CE Mark
• E Mark (bases de veículo)
• Em conformidade com o RoHS
• Em conformidade com o WEEE
• Em conformidade com o REACH

(1.77")
45mm

Peso: 610g (1.34lb)

O produto é compatível com RoHS.
*Nota: este produto levará a marca CE.
*As especificações estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.

• Acelerômetro
• Bússola digital
• GPS

Para obter maiores informações visite psion.com/br
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