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Elektronisk registrering av høsting med strekkoder 

Tracker effektivisere registrering av innhøsting ved bruk av strekkoder. Dette er en egen modul i 

Tracker, som krever en etikettskriver og en egen programvare. Skanning av etiketter kan gjøres med 

en app fra en mobiltelefon med kamera eller en håndterminal. Det anbefales bruk av håndterminal 

fremfor mobiltelefon da håndterminalen skanner raskere, har et kamera som er spesielt tilpasset 

skanning av etiketter og den tåler røffere bruk enn en mobiltelefon. 

Håndterminal 
Agrosys AS anbefaler ZEBRA TC57 for de som bruker enheten mye. Enheten er ‘semi rugged’ og IP68 
sertifisert for ekstra beskyttelse mot støt, vann og støv. TC57 har både 4G og WIFI 
kommunikasjon, og en 5 tommers skjerm. På håndterminalen installeres SoilMate Tracker app 
for innlesing av strekkoder og kommunikasjon med server. 
 
Et rimeligere alternativ til ZEBRA TC57 er ZEBRA TC26. Denne håndterminalen er IP65 
sertifisert, men ikke like solid og vanntett (åpent USB-C interface i bunnen) som TC57. TC26 
har litt mindre prosessor og noe kortere batteritid enn TC57. 
 
Agrosys AS tilbyr en pakkepriser på ZEBRA TC26 og TC57 håndterminaler (du står fritt til å 
velge tilleggsutstyret ut fra ditt behov): 
 

ZEBRA TC57 Pris 

Håndterminal ZEBRA TC57 WWAN NFC 5.0 4GB/32GB 2D Kr 11.376,- 

Ladestasjon ZEBRA TC5X 1 SLOT CRADLE FOR HANDHELD TERMINAL Kr 2.057,- 

Strømkabel EXTREME STANDARD POWER CORD 1,80M Kr 72,- 

Deksel ZEBRA TC5X Exoskeleton with Hand Strap Kr 557,- 

Komplett leveranse ZEBRA TC 57 Kr 14.062,- 

 

ZEBRA TC26 Pris 

Håndterminal ZEBRA TC26 WWAN NFC 5.0 3GB/32GB 2D Kr 5.278,- 

Ladestasjon ZEBRA TC21/TC26 1 SLOT CHARGE CRADLE Kr 647,- 

Strømadapter ZEBRA TC26 - AC 100-240 V Kr 194,- 

Strømkabel ZEBRA TC26 USB-C CABLE Kr 71,- 

Deksel ZEBRA TC26 SOFT HOLSTER Kr 338,- 

Komplett leveranse ZEBRA TC 26 Kr 6.528,- 

 
Ta kontakt med oss på salg@soilmate.no for bestilling eller for spørsmål. Husk å oppgi faktura- og 
leveringsadresse, og antall enheter/tilleggsutstyr ved bestilling. 
 
Etikettskriver 
Etikettene som brukes for å merke høstede enheter lages med programvaren LabelCraft og en egen 
mal for Tracker. Strekkoden som generes følger EAN128 -standarden, men kodingen er unik for 
Tracker og sikrer at hver ansatt har tilgjengelig 9999 unike etiketter pr dag pr kalenderår. LabelCraft 
støtter en rekke etikettskrivere, blant annet etikettskrivere fra Intermec og Zebra.  
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IPRO AS (https://ipro.no/) er vår samarbeidspartner for etikettskrivere med tilhørende programvare 
for Tracker. Ta kontakt med IPRO AS for bistand med å velge riktig etikettskriver for ditt behov, type 
etiketter eller oppsett av programvaren LableCraft og mal for Tracker.  
 
Anbefalte etikettskrivere: 

• Honeywell (Intermec) PM42 

• Zebra GK420D, 203 DPI 

• LabelCraft Standard 
 
Inkludert i prisen på skriver er oppsett og opplæring. Etiketter kommer i tillegg. 
 
Størrelsen på etiketter/klistrelapper som passer til Tracker-malen er 38x25 mm (kan tilpasses) og bør 
tåle litt fukt og støv.  
 
For spørsmål eller bestilling kontakt IPRO AS på post@ipro.no eller telefon 63 98 22 30. 
 
Annet 
Alle priser er oppgitt eks MVA. 
 
Datablad for anbefalte ZEBRA håndterminalene finnes her: 
https://www.zebra.com/us/en/products/spec-sheets/mobile-computers/handheld/tc52-tc57.html 
https://www.zebra.com/us/en/products/spec-sheets/mobile-computers/handheld/tc21-tc26.html  
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