
 

Pytanie – Odpowiedź: Pytania 

związane z urządzeniem 

 

1. Po co oferować skanery dwóch różnych firm (Nordc HH85 i 

Newland Speedata SD55)? 

Z analiz wynika, że te urządzenia są najlepsze przy ocenie 

według takich kryteriów jak prędkość, łatwość użycia, 

dokładność, żywotność baterii i cena. 

W przyszłości mogą się pojawić na rynku nowe urządzenia. 

2. Jak aktualizowane jest oprogramowanie skanera? 

Aktualizacja oprogramowania dokonuje się automatycznie 

po podłączeniu skanera do WiFi i zalogowaniu się 

użytkownika. 

3. Czy do korzystania z aplikacji CC4scanner konieczne jest 

stałe łącze WiFi lub łącze komórkowe? 

Nie, ale urządzenie wymaga regularnego podłączania do 

WiFi w celu uzyskania jego optymalnego funkcjonowania. 

4. Jaka jest żywotność baterii skanerów? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy 

sprawdzić specyfikację techniczną danego skanera, przy 

czym żywotność baterii zawsze wystarcza na standardowy 

dzień pracy. 

5. Ile skanerów będzie potrzebnych? 

Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, bo wszystko 

zależy od wielkości Waszej działalności i Waszej codziennej 

pracy. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać 

telefonicznie od CC. 

 

 



6. Jaka jest różnica pomiędzy ofertami spółek Nordic HH85 i 

Newland Speedata SD55? 

SD55 jest telefonem komórkowym, potrafiącym również 

skanować etykiety RFFID. HH85 jest większym skanerem, 

nadającym się do wymagających warunków 

magazynowych. Dane techniczne skanerów znaleźć 

można na tej stronie internetowej. 

7. Czy nadal mogę używać swojego starego skanera GSEcco? 

Tak, to urządzenie rozpoznaje etykiety CC, ale aplikacji 

CC4scanner nie da się na nim zainstalować, wskutek czego 

nie będziecie mogli zobaczyć skanów, ani policzyć czy 

współdzielić dane. 

8. Czy wyniki skanowania tymi skanerami będą  takie same jak 

wyniki skanowania u innych osób? 

Wyniki powinny być takie same, jeżeli skanowanie 

wykonywane jest we właściwy sposób za pomocą 

wybranych urządzeń. 

9. Czy przy pomocy skanerów da się odróżnić etykietę 

podrobioną od uszkodzonej? 

Pomóc nam w tym może tryb odczytu z bliska. Uszkodzone 

etykiety mogą nadal wysyłać słaby sygnał, wyzwalający w 

skanerze piknięcie; podróbki nie reagują w ogóle, więc nie 

wyzwalają żadnego piknięcia. Bardzo uszkodzone etykiety 

mogą nie wysyłać żadnego sygnału, nawet jeżeli są 

autentyczne, ale wówczas widać że są poważnie 

uszkodzone. Takie etykiety można przesłać do CC do 

sprawdzenia ich autentyczności, a my wymienimy je 

nieodpłatnie. 

Pytanie – Odpowiedź: Pytania związane z aplikacją 

CC4scanner 

10. Jak można zdobyć aplikację CC4scanner? 

Aplikacja CC4scanner jest już wstępnie zainstalowana w 

urządzeniach SD55 i HH85 nabywanych za pośrednictwem 

naszego partnera Lyngsoe Systems A/S. 



11. Czy ta aplikacja będzie działać na mojej komórce? 

Aplikacja ta działa tylko na telefonie komórkowym z 

oprogramowaniem do skanera RFID (do zdalnej identyfikacji 

radiowej). Skanery z opcjami kodu kreskowego czy kodu 

QR w Twoim telefonie nie będą skanować etykiety RFID. 

12. Czy aplikacja CC4scanner wiąże się z opłatą 

subskrypcyjną? 

Nie, podstawowa wersja tej aplikacji jest bezpłatna. 

13. Co da się robić za pomocą tej aplikacji? 

Aplikacja CC4scanner posiada od jednego do trzech 

wstępnie ustawionych trybów skanowania, w zależności od 

urządzenia, z których każdy ma ustawienia zapewniające 

optymalną jakość skanu. Aplikacja zlicza też zeskanowane 

etykiety, i można współdzielić uzyskane dane ze swoimi 

kontrahentami. Bardziej szczegółowe informacje znaleźć 

można w naszym filmie instruktażowym na stronie 

https://www.container-centralen.com/scanner/ 

14. Jaka jest różnica pomiędzy różnymi trybami skanowania w 

aplikacji CC4scanner?  

Główną różnicę stanowi moc, z jaką działa skaner sczytując 

chip RFID: im większa moc, tym szybciej działa, ale 

zwiększa się przy tym też ryzyko odczytów krzyżowych 

(wyłapywania innych etykiet w polbiżu). Im mniejsza moc, 

tym bliżej etykiety trzeba trzymać skaner. 

15. Czy planuje się nowe funkcjonalności tej aplikacji w 

przyszłości? 

Tak, CC będzie pracować nad nowymi funkcjonalnościami 

tej aplikacji, wykorzystując informacje zwrotne od klientów. 

16. Jak aktualizuje się aplikację? 

Aktualizacje dokonują się automatycznie po zalogowaniu i 

podłączeniu urządzenia do sieci WiFi lub sieci telefonicznej. 

17. Jak i w jakim formacie można eksportować dane do 

swojego systemu? 

Dla celów eksportu danych skanowania do swojego 



systemu dostępne są standardowe formaty. Bardziej 

szczegółowe informacje znaleźć można w naszym filmie 

instruktażowym na stronie https://www.container-

centralen.com/scanner/ 

W sprawie innych formatów należy się skontaktować z CC. 

18. Chciałby mieć nową funkcjonalność aplikacji – co mogę 

zrobić? 

Należy zgłosić to dostawcy skanera. CC zbiera wszystkie 

takie zgłoszenia i w przypadku szerszego zapotrzebowania 

u naszych klientów utworzy taką nową funkcjonalność. 

19. Czy aplikacja CC4scanner może zostać zainstalowana na 

innym urządzeniu przenośnym wyposażonym w czytnik 

RFID? 

Zasadniczo tak, ale aplikacja musi nauczyć się 

komunikowania się z czytnikiem RFID konkretnego typu. 

Takiego zgłoszenia można dokonać poprzez Service Desk 

dostawcy skanera. 

20. Znalazłem wirusa – jak mam go zgłosić? 

Należy zalogować się na stronie dostawcy skanera i 

dokonać zgłoszenia poprzez Service Desk. 

21. Czy trzeba używać aplikacji CC4scanner, czy też można 

używać urządzeń przenośnych z czytnikiem RFID bez 

aplikacji? 

W celu uwierzytelnienia etykiety CCTAG5 na najwyższym 

poziomie należy używać aplikacji CC4scanner, ale urządzeń 

przenośnych z czytnikiem RFID można też używać w swojej 

pracy do odczytu każdej etykiety RFID z aplikacją lub bez, 

lub bez aplikacji – kodu QR lub kodu kreskowego na 

produktach. 

22. W przypadku gdy skaner nie działa, z kim należy się 

skontaktować? 

Ze swoim dostawcą skanerów, tj. firmą Lyngsoe Systems 

A/S, dokonując zgłoszenia na jej stronie lub telefonicznie. 



23. Czy dane są współdzielone z Container Centralen za 

pośrednictwem aplikacji skanera? 

Tak, numer RFID oraz data i miejsce skanowania są 

współdzielone z Container Centralen. 

24. Czy istnieją Ogólne Warunki używania aplikacji? 

Tak, patrz link. 

25. W przypadku kradzieży skanera, czy Container Centralen 

może go znaleźć? 

Lyngsoe Systems A/S widzi, czy urządzenie jest aktualnie 

używane i gdzie było używane ostatnio, ale nie mamy 

uprawnień ścigania takich przypadków. 

26. Przez jaki okres czasu zapewnione jest wsparcie techniczne 

skanera? 

Standardowy okres to 18 miesięcy serwisu bez ograniczeń, 

objęty zresztą ceną urządzenia. Można też przedłużyć ten 

okres do 3 lat, wykupując wsparcie na kolejne 18 miesięcy. 

27. Co obejmuje pakiet Wsparcia Technicznego? 

Należy wejść na stronę sklepu internetowego Lyngsoe 

Systems A/S: 

https://servicedesk.lyngsoesystems.com/Ccshop/ 

Kliknąć przycisk „eye” znajdujący się za przyciskiem 

„Service” na swoim skanerze, a pokaże się zakres wsparcia. 

 


