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2004 yılında kurulan MicronLed’in yeni bir kolu olan Schuar yüz-
de yüz yerli sermaye olarak kurulmuştur. Schuar uzman teknik 
ve operasyon ekipleriyle dijital raf etiketi sektöründe Türkiye’deki 
eksikliği ve maliyet kurgularını değiştirmek için hizmet vermek-
tedir. 

Uluslararası hukuk kurallarına uyum sağlamanız için tüm gerek-
sinimleri sağlayan Schuar dijital raf etiketi ürünleri, yoğun etiket 
değişikliği ve müşteri memnuniyeti hedefleyen tüm şirketlerin ih-
tiyacını karşılar. Firmalar için inovatif ve çok yönlü bir üründür. 

- Yüzde yüz yerli üretim olduğu için rakiplerine göre fiyatı uy-
gundur

- Kâğıt, iş gücü, zaman, personelden doğabilecek etiketleme 
maliyetlerini sıfıra indirir

- Merkezi fiyat kontrolü sayesinde, bütün mağazalardaki eti-
ket fiyatlarını kontrol imkanı

- Etiketlerde yapılan değişikliklerin sistem tarafından çift yön-
lü olarak bilgilerinin kontrol sağlanır

- Tek tuşla raflarda bulunan tüm etiketlerde saniyeler içinde 
değişiklik yapılabilir

- Pazarlama, stok takibi ve muhasebe de raporlama işlemleri-
ni kolaylaştıracak gerçek zamanlı veriye ulaşılabilir

- Gelişmiş radyo frekansı protokolleri ile bilgilerin 3. Kişilerin 
eline geçmesini engellenir 

- Kurumsal kimliği ve ürün yapısına göre özgün tasarımlar 
hazırlanması 
- Rakiplere göre yüksek kalite ve en iyi performansı sağlar
  
- SCHUAR elektronik raf etiketi, istediğiniz her bilgiyi tanım-
layabileceğiniz gelişmiş yüksek okurluk standartlarına sahip 
bir ekran ile sunulur. 

- Geliştirilebilir ve özelleştirilebilir yazılım 

- Müşteri nezdinde dijital ve inovatif görünme 

- Yasal yükümlülüklere %100 uyumluluk 

- Çağımızın gerektirdiği hızlı çalışma şartlarında ne kadar 
personel sayısına sahip olursanız olun, SCHUAR elektronik 
raf etiketi ürünün sağladığı avantajları elde etmeniz mümkün 
değildir. 

- Binlerce ürünü aynı anda yeniden fiyatlayabilmesi, dilediği-
niz ürün için istediğiniz zaman değiştirebilen sistem, dünya-
nın en gelişmiş perakende mağazacılık çözümüdür.

- Kar marjını yükseltmek için daha akıllı fiyatlama

- Rakiplere oranla yüksek kalite düşük fiyat

- Merkezi olarak fiyatlarını belirleyen
- Çok çeşitli ürün yelpazesi olan 
- Etiketleme ve fiyat kontrolü için eleman ve zaman harcayan 
- Sektörünün öncüsü olan 

Hakkımızda Ürünün Avantajları

Kimler Kullanılır?
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Kanuni yükümlülükler
Türkiye’de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun kapsamında raf etiketi kullanmak zorunluluktur. Tüm 
satıcıların ürünlerini güncel fiyatları gösterecek biçimde eti-
ketlemesi zorunluluktur. Aksi durumda cezai müeyyideler söz 
konusudur ki, özellikle değişen fiyatların etikete girilmemesi 
durumunda, etiket üzerinde yer alan fiyatın geçerli olması 
hükmü nedeniyle işletmelerin ciddi zararları söz konusu ola-
bilmektedir. Tabii bu durum hatalı bilgi girişlerinden de kay-
naklanabilir. Doğrudan sisteme entegre olmayan ve basılı 
kâğıt biçiminde organize edilen etiketlerin, hatalı basılması 
yaygın bir durumdur ve işletme hatalı da olsa raf etiketi fiyatı-
nı uygulamak durumundadır. Bu durumda hatanın boyutuna 
bağlı olarak ciddi problemler ortaya çıkabilir. Dijital Raf Etiketi 
her iki durumda da olumsuzlukların bütünüyle ortadan kaldı-
rılmasını sağlar

Stok Sayımı
SCHUAR Dijital Fiyat etiketi ürünü, sahip olduğu yüksek tek-
noloji ve donanım sayesinde stok sayımını kolayca yapabi-
lir. Merkezi yazılıma bütünleşmiş biçimde çalışan ürün, ön 
muhasebe sistemine gerçek zamanlı entegrasyonu ile anlık 
sayım yapabilir. Çok şubeli işletmelerde mağaza boyutunda 
işlem yapılabilmesini mümkün kılan sistem bu sayede çok 
büyük bir iş sürecinin saniyeler içerisinde tamamlanan dijital 
bir sürece dönüşmesini sağlar. Binlerce rafın dökümü birkaç 
tuşla saniyeler içerisinde yapılabilir ve stokları kontrol etmek 
bu şekilde neredeyse hiçbir ek işlemi gerektirmez.

Merkezi Yönetim
SCHUAR elektronik fiyat etiketi; tek bir merkezden şube ba-
zında veya genel olarak yönetilebilen bir sistemdir. İhtiyaç-
larınıza göre geliştirilebilir sistem, her ihtiyacı karşılayabilen 
özelliklere sahiptir. Ürünlerin fiyatlandırılması ve bu fiyatlan-
dırmaya bağlı olarak etiketlerin değiştirilmesi gibi bir ihtiyaç 
söz konusu değildir. Merkezi fiyatlarınızda yaptığınız değişik-
likler otomatik olarak tüm etiket ekranlarına yansır ve kasa 
uyuşmazlıkları sıfır noktasına indirilir. Etiketleme noktasında-
ki yasal standartlar hangi değişikliği arz ederse etsin, sahip 
olacağınız elektronik fiyat etiketi sayesinde süreçlere anında 
adapte olabilirsiniz. Tüm grafik çalışmalarınızı sisteme anın-
da adapte edilebilir. Teknolojik raf etiketi ürünü, sahip olduğu 
gelişmiş ekran teknolojisi ile kullandığınız her formatı görün-
tüleyebilir.

Tasarım ve entegre
Ürünlerinizin kampanya bilgilerini düzenleyebilir, ürüne ait 
detayları bu ekrana tek merkezden girebilir ve tek seferde 
tüm mağazalarınızda çözüm elde edebilirsiniz. Sistem çift ta-
raflı iletişim özelliğine sahiptir. Etiketlerden anlık olarak veri 
alabilir, yaptığınız geliştirmeleri anında etiketlere aktarabilir-
siniz. Sistemi CRM ve raporlama sistemlerine de doğrudan 
entegre edebilir, bu operasyonlarda da ciddi bir verimlilik se-
viyesine ulaşabilirsiniz. 

Etiketleme noktasındaki yasal standartlar hangi değişikli-
ği arz ederse etsin, sahip olacağınız elektronik fiyat etiketi 
sayesinde süreçlere anında adapte olabilirsiniz. Tüm grafik 
çalışmalarınızı sisteme anında adapte edilebilir. Teknolojik 
raf etiketi ürünü, sahip olduğu gelişmiş ekran teknolojisi ile 
kullandığınız her formatı görüntüleyebilir. 

Güvenlik 
Elektronik raf etiketi ürünü 2.4 ghz frekans bağlantısı ile çalışır. 
Kontrol sistemi ve etiketler arasında kablosuz olarak radyo fre-
kansları üzerinden gerçekleştirilen veri alışverişi güvenli iletişim 
protokolleri ile kullanır ve bilgilerin diğer kişi ve kuruluşların eline 
geçebilmesini engeller. dijital fiyat etiketi ürünü, sayısı ne olursa 
olsun kolayca kontrol edilebilir. Sistem, Yazılımsal ve donanımsal 
açıdan, dünya standartlarında güvenilir protokollere sahiptir.  

Kurulumu açısından dijital fiyat etiketi son derece basittir. Sistem-
de, projelendirme yapılırken gereksinimlere ve İhtiyaçlara uygun 
biçimde karşılanır. Firmanın kurumsal kimliğini yansıtacak nitelik-
teki tasarımlar kolayca sağlanabilir.

SCHUAR elektronik raf etiketi, istediğiniz her bilgiyi tanımlayabi-
leceğiniz gelişmiş yüksek okurluk standartlarına sahip bir ekran 
ile sunulur.
 
Geleneksel yöntemdeki sıkıntılar ve schuar çözümleri

Ürün fiyatlarını saniyeler içerisinde güncelleyebilmek ve bu nok-
tada hiçbir hata yapmamak, müşterileriniz nezdinde ciddi bir gü-
venilirlik elde etmenizi sağlar. Sistem raf ve kasa arasındaki fiyat 
uyumsuzluklarını sıfıra indirerek, istediğiniz anda güncelleme 
yapılmasına olanak sağlar.

Maliyetler
Sistem kâğıt ve baskı maliyetini sıfıra indirir. Bu sayede hem iş-
letme bütçesi, hem ulusal gelir boyutunda avantaj elde edilirken, 
doğaya da verilen zarar ortadan kaldırılır.

İletişim
Şimdi siz de mağazanız için SCHUAR elektronik raf etiketi ile 
tanışmak için bize ulaşın. Her işletme için özel olarak geliştirdiği-
miz çözümlerimiz ile siz de modern teknoloji çağına geçiş yapın. 
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Cihaz Ölçüsü

37 x 42 x 14 mm

Ekran Ölçüsü

28 x 28 mm (1.54”))

Çözünürlük

152 x 152

DPI

140

Ağırlık

25 gr

Teknik Özellikler

Renk & Tasarım Alternatifleri

1.54 Inch Etiket
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Genel Özellikler

PARAMETRE ÖZELLİK
Kapsama Alanı 50 Metre

Çalışma Frekansı 2.4 Ghz

Görüş Açısı 175°

Kontrast 8 : 1

İletim Gücü Max4dbm

Çalışma Isı Aralığı 0-45 °C

Pil Tipi Lityum CR2450

Pil Ömrü 5 Yıl (Günde Bir Değişim)
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Cihaz Ölçüsü

64 x 34 x 14 mm

Ekran Ölçüsü

48 x 24 mm (2.13”))

Çözünürlük

212 x 104

DPI

111

Ağırlık

34 gr

Teknik Özellikler

Renk & Tasarım Alternatifleri

2.13 Inch Etiket
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Genel Özellikler

PARAMETRE ÖZELLİK
Kapsama Alanı 50 Metre

Çalışma Frekansı 2.4 Ghz

Görüş Açısı 175°

Kontrast 8 : 1

İletim Gücü Max4dbm

Çalışma Isı Aralığı 0-45 °C

Pil Tipi Lityum CR2450

Pil Ömrü 5 Yıl (Günde Bir Değişim)
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Cihaz Ölçüsü

84 x 42 x 14 mm

Ekran Ölçüsü

64 x 29 mm (2.9”)

Çözünürlük

296 x 168

DPI

112

Ağırlık

44 gr

Teknik Özellikler

Renk & Tasarım Alternatifleri

2.9 Inch Etiket
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Genel Özellikler

PARAMETRE ÖZELLİK
Kapsama Alanı 50 Metre

Çalışma Frekansı 2.4 Ghz

Görüş Açısı 175°

Kontrast 8 : 1

İletim Gücü Max4dbm

Çalışma Isı Aralığı 0-45 °C

Pil Tipi Lityum CR2450

Pil Ömrü 5 Yıl (Günde Bir Değişim)

SCHUAR 9



Cihaz Ölçüsü

95 x 80 x 14 mm

Ekran Ölçüsü

86 x 64 mm (4.2”)

Çözünürlük

400 x 300

DPI

120

Ağırlık

93 gr

Teknik Özellikler

Renk & Tasarım Alternatifleri

4.2 Inch Etiket
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Genel Özellikler

PARAMETRE ÖZELLİK
Kapsama Alanı 50 Metre

Çalışma Frekansı 2.4 Ghz

Görüş Açısı 175°

Kontrast 8 : 1

İletim Gücü Max4dbm

Çalışma Isı Aralığı 0-45 °C

Pil Tipi Lityum CR2450

Pil Ömrü 5 Yıl (Günde Bir Değişim)
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Cihaz Ölçüsü

175 x 116 x 14 mm

Ekran Ölçüsü

163 x 98 mm (7.5”)

Çözünürlük

640 x 380

DPI

100

Ağırlık

185 gr

Teknik Özellikler

Renk & Tasarım Alternatifleri

7.5 Inch Etiket
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Genel Özellikler

PARAMETRE ÖZELLİK
Kapsama Alanı 50 Metre

Çalışma Frekansı 2.4 Ghz

Görüş Açısı 175°

Kontrast 8 : 1

İletim Gücü Max4dbm

Çalışma Isı Aralığı 0-45 °C

Pil Tipi Lityum CR2450

Pil Ömrü 5 Yıl (Günde Bir Değişim)
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- Etiketleme maliyetlerine elveda deyin!

- Stok saymak için artık daha fazla zaman harcamayın!

- Dijital dünyaya ayak uydurun!

- Tek tuşla bütün raporlamalarınızı yapın!

- Gelişmiş Güvenlik ve İletişim Protokolleri dünyanın en gelişmiş perakende
mağazacılık çözümüdür.

Sağladığı Faydalar
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Elektronik Etiket Nasıl Çalışır?

Uzaktan Erişim İmkanı İle Reyonlarınızda  
Bulunan Tüm Fiyat Güncellemeleriniz Dijital 
Etiket Sayesinde Anında ve Kolay Değiştirilir.

50 Metre Alanda
Etkili Wi-Fi Adaptör
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SCHUAR
Perpa İş Merkezi B Blok Kat:2 No:64
Okmeydanı İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel:  +90 212 222 42 24
        +90 212 235 10 84
Fax: +90 212 235 10 85
Eposta: info@schuar.com


