
Inteligentne rozwiązania peryferyjne
Przewaga na pierwszej linii Twojej działalności



Niedościgniony wgląd w dane przedsiębiorstwa

Wszystko zaczęło się od pasków kodu kreskowego. Zanim jeszcze doszło do rozwoju 
informacji w formacie cyfrowym, firma Zebra już przecierała szlaki. Pomogliśmy 
pracownikom pierwszej linii skanować artykuły za pomocą pierwszego ręcznego 
laserowego skanera kodów kreskowych, który zrewolucjonizował branżę detaliczną. 
To był dopiero początek dostępnych dziś rozwiązań firmy Zebra, które pozwalają 
przedsiębiorstwom wyraźnie zobaczyć to, czego wcześniej nie mogły dostrzec. Nasze 
rozwiązania już od 50 lat dają naszym klientom przewagę konkurencyjną w zakresie 
wydajności, pomagając im osiągać nowe poziomy rozwoju, produktywności i jakości 
obsługi. 

Nadanie każdemu elementowi zasobów i zapasów oraz każdemu procesowi 
połączonych ze sobą cyfrowych podpisów umożliwia przedsiębiorstwom działanie 
oparte na bardziej wnikliwej wiedzy, większej dokładności i szybszych procesach 
operacyjnych. Dzięki firmie Zebra mogą lepiej kontrolować ryzyko, zamawiać niezbędne 
zapasy przed ich wyczerpaniem, przewidywać, gdzie można obniżyć koszty, i znacznie 
zwiększyć wydajność operacyjną. 

Wprowadziliśmy na rynek przełomowe pomysły, w wyniku których uzyskaliśmy 
ponad 5300 patentów. Jako uznany producent inteligentnych, połączonych rozwiązań 
zdobyliśmy zaufanie organizacji na całym globalnym rynku i obsługujemy niemal każdą 
firmę z listy Fortune 500 w wielu różnych branżach, za pośrednictwem ponad 100 biur  
w 55 krajach. 

W obliczu rosnącej złożoności działań biznesowych Twojej firmy z pomocą przychodzą 
nasze inteligentne rozwiązania peryferyjne. Zebra zmienia oblicze sprzedaży detalicznej, 
zapewniając niewiarygodną, 95% widoczność zapasów i towaru. W sektorze produkcji 
zwiększamy produktywność o imponujące 20%. Znajdziesz nas nie tylko w miejscach 
pracy, lecz także na sportowych boiskach, jako oficjalnego dostawcę rozwiązań do 
śledzenia zawodników na boisku ligi NFL, na stałe zmieniającego zasady gry dzięki 
dostępnym w czasie rzeczywistym danym o każdym graczu i każdym meczu. 

Nie dziwi więc fakt, że już trzeci rok z rzędu, w ramach badania Magic Quadrant, firma 
Gartner, Inc. sklasyfikowała nas w kategorii Leader pod względem usług z zakresu 
lokalizacji wewnątrzobiektowej (2022 rok).*

Niezależnie od tego, w jakiej branży działa Twoja firma, ani z jakimi wyzwaniami się 
zmaga, Zebra może zapewnić Ci przewagę konkurencyjną w zakresie wydajności. 

*GARTNER i Magic Quadrant to zarejestrowane znaki towarowe spółki Gartner, Inc. i/lub jej 
pomiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, których w niniejszym 
dokumencie używa się za zgodą właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gartner, „Magic Quadrant Indoor Location Services”, Tim Zimmerman, Annette Zimmermann,  
23 lutego 2022 r.

Niniejsza ilustracja została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. jako część większego 
badania i powinna być oceniana w kontekście całego dokumentu. Dokument firmy Gartner jest 
dostępny na żądanie na stronie https://www.zebra.com/gartnermq2022

Firma Gartner nie promuje żadnego sprzedawcy, produktu ani usługi opisanej w swoich 
publikacjach dotyczących przeprowadzonych badań ani nie zaleca użytkownikom technologii 
wybierania wyłącznie tych sprzedawców, którzy uzyskali najlepsze miejsca w rankingu lub inne 
wyróżnienia. Publikacje poświęcone przeprowadzonym przez firmę Gartner badaniom składają 
się z opinii organizacji badawczej firmy Gartner i nie należy postrzegać ich jako stwierdzeń 
faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w związku 
z tym badaniem, w tym żadnych gwarancji dotyczących zdatności do sprzedaży lub konkretnego 
celu.
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Usługa RFID Design Signature Service

Szybsza realizacja, niższe koszty i większa 
rentowność każdego projektu RFID

Firma Zebra, jako lider w tej dziedzinie, dysponuje 
doświadczeniem pozwalającym zagwarantować, że projekt 
RFID przyniesie oczekiwaną poprawę wydajności i wyników 
Twojej firmy. 

Ręczne i automatyczne czytniki RFID 
To, że coś znajduje się poza zasięgiem wzroku,  
nie oznacza już, że nie jest widoczne 

Zyskaj mobilność podczas identyfikacji, śledzenia 
i zliczania zasobów. W naszej ofercie znajdziesz 
eleganckie urządzenia ręczne i automatyczne, uchwyty 
skanujące RFID oraz modele o wytrzymałej obudowie. 

Drukarki/kodery RFID 
Dokładne, skalowalne kodowanie RFID

Twoja praca uzależniona jest od wiarygodnych 
danych. Firma Zebra oferuje najszerszą w branży 
gamę drukarek, które dokładnie drukują i kodują 
etykiety, znaczniki i karty RFID w dowolnym miejscu 
i czasie. 

Czytniki stacjonarne i anteny  
Nowy poziom widoczności zapasów

Nasze stacjonarne czytniki i anteny będą śledzić Twoje 
zasoby w czasie ich przemieszczania się. Zostały one 
skonstruowane z myślą o wysokiej przepustowości  
i wydajności, aby umożliwiać zarządzanie kluczowymi 
elementami w każdej lokalizacji — w miejscach obsługi 
klienta oraz na stanowiskach pracy w niesprzyjających 
środowiskach. 

Certyfikowane materiały 
eksploatacyjne RFID 
Wysoce wydajne materiały termiczne  
i chipy

Wykorzystując chipy wiodących 
producentów w celu zaspokojenia Twoich 
potrzeb, firma Zebra oferuje ponad  
30 typowych etykiet RFID, jak również 
niestandardowe rozwiązania w różnych 
rozmiarach i z różnych materiałów do 
szerokiej gamy zastosowań. Każde z nich 
jest wyposażone w chipy najnowszej 
generacji marki Zebra lub wiodących marek 
innych producentów. 
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Zebra RFID
Większa przemiana. Bez komplikacji.

Przekształcanie firmy bez zakłóceń. Dzięki najszerszej, sprawdzonej w praktyce ofercie RFID firmy Zebra 
uzyskasz niezrównaną dokładność i interoperacyjność, a jednocześnie zminimalizujesz niedogodności 
związane z wykorzystywaniem rozwiązań od wielu dostawców. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia 
firmy Zebra w dziedzinie RFID w celu stworzenia platformy, która usprawni działanie każdego urządzenia, 
każdej etykiety i każdego pracownika. Dzięki wsparciu i partnerom, którzy będą Cię prowadzić, droga do 
sukcesu będzie prosta.



Szybsze wdrażanie 
systemu lokalizacji 
MotionWorks. 
• Pomyślne 

wdrożenie dzięki 
odpowiedniemu 
projektowi, 
architekturze, 
integracji ze 
starszymi 
systemami 
informatycznymi 
i zaakceptowaniu 
rozwiązania przez 
użytkowników

Rozwiązania do lokalizacji, dzięki którym Twoja firma zyska 
zdecydowaną przewagę konkurencyjną

Możliwość śledzenia wszystkiego — i natychmiastowego 
wykorzystywania w praktyce informacji uzyskanych z danych 
dostępnych w czasie rzeczywistym — sprawia, że można osiągnąć 
wszystko. To właśnie zapewniają systemy lokalizacji Zebra 
MotionWorks. Zautomatyzowanie wglądu w najważniejsze zasoby 
pozwala zwiększyć produktywność, poprawić wydajność i rozwijać firmę 
— poprzez zdefiniowanie danych, które dostarczą przedsiębiorstwu 
użytecznych informacji.

Przełomowe  
wyniki:

80%  
Zmniejszenie opóźnień w pracy  
z powodu brakujących narzędzi 

20%  
Poprawa stopnia  
wykorzystania sprzętu

Szybsze wdrażanie systemu 
lokalizacji MotionWorks. 
• Pomyślne wdrożenie dzięki 

odpowiedniemu projektowi, 
architekturze, integracji 
ze starszymi systemami 
informatycznymi i zaakceptowaniu 
rozwiązania przez użytkowników

Możliwość zwracania uwagi na wszystko, wszędzie

Płynne uzupełnianie towaru i zapasów, automatyczna optymalizacja 
procesów, eliminowanie strat i dbanie o dostawy dokładnie na czas. 
• Eliminacja zakłóceń z powodu braku części 

• Niższe koszty przeprowadzania dodatkowych inwentaryzacji 

• Możliwość tworzenia sygnałów o konieczności uzupełnienia 
materiałów z wielu źródeł

Wdrażanie w magazynie systemu rzeczywistości

Większa produktywność i wydajność dzięki rozwiązaniu, które w czasie 
rzeczywistym śledzi zarówno zasoby stacjonarne, jak i zasoby w ruchu.
• Niższe koszty pracy dzięki wspomaganym procesom roboczym oraz 

alertom i powiadomieniom w czasie zbliżonym do rzeczywistego

• Sprawniejsza weryfikacja i walidacja przesyłek i możliwość poprawienia 
widoczności i przewidywalności

• Większa dokładność operacyjna dzięki zautomatyzowanym transakcjom, 
zmniejszającym liczbę procesów wykonywanych ręcznie

Zebra MotionWorks Enterprise — przekształcanie danych o lokalizacji 
zasobów w użyteczne informacje

Zebra MotionWorks Enterprise to kompleksowy pakiet oprogramowania 
stworzony z myślą o pomocy kierownikom działów informatycznych  
i operacyjnych we wdrażaniu i konfigurowaniu populacji czujników  
i czytników oraz zarządzaniu nimi, gromadzeniu pochodzących z nich 
danych oraz uzyskiwaniu z tych danych wartościowych informacji.

Zamiana informacji o lokalizacji zasobów w bezcenny atut

Natychmiastowa wiedza, gdzie znajdują się wszystkie kluczowe zasoby 
oraz jaki jest ich aktualny stan i status. 
• Krótsze przestoje spowodowane poszukiwaniem zaginionych lub źle 

umieszczonych zasobów

• Większa wydajność dzięki ograniczeniu procesów wykonywanych ręcznie

• Niższe koszty powodowane utratą zasobów
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Szybsze wdrażanie 
systemu lokalizacji 
MotionWorks. 
• Pomyślne 

wdrożenie dzięki 
odpowiedniemu 
projektowi, 
architekturze, 
integracji ze 
starszymi 
systemami 
informatycznymi 
i zaakceptowaniu 
rozwiązania przez 
użytkowników

Przełomowe  
wyniki:

80%  
Zmniejszenie opóźnień w pracy  
z powodu brakujących narzędzi 

20%  
Poprawa stopnia  
wykorzystania sprzętu

Widoczność wszystkich aspektów boiska i pola gry

Możliwość wykorzystywania statystyk wydajności w czasie 
rzeczywistym do dobierania zawodników i tworzenia zwycięskich 
strategii.    

• Optymalizacja wydajności drużyny poprzez pomoc trenerom  
w utrzymywaniu zawodników w szczytowej formie 

• Ulepszenie treningu i instruktażu za  pomocą konsekwentnej, 
opartej na danych i skupionej na przyszłości metodzie analizy

• Angażowanie kibiców poprzez przekazywanie im statystyk 
dotyczących zawodników w telewizji, za pośrednictwem  
aplikacji mobilnych oraz na stadionach 
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Technologie lokalizacyjne Zebra — 
sprzęt i oprogramowanie
Cyfrowy obraz fizycznych procesów

Zebra oferuje pełną gamę najlepszych w swojej klasie opcji sprzętowych do gromadzenia danych na 
temat lokalizacji, z myślą o zaspokajaniu najróżniejszych potrzeb dotyczących zakresu, dokładności 
i precyzji. Dzięki połączeniu z platformą Zebra MotionWorks Enterprise, która przekształca dane 
o lokalizacji w przydatne informacje, Zebra zapewnia specjalistyczne rozwiązania lokalizacyjne 
niezbędne do pełnego wykorzystania zalet systemów do śledzenia w czasie rzeczywistym  
w Twojej firmie.

Rozwiązania do transmisji ultraszerokopasmowej (UWB)

Firma Zebra zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym za pomocą 
rozwiązań opartych na transmisji ultraszerokopasmowej UWB — systemu 
RTLS do śledzenia w czasie rzeczywistym, którego można używać do 
niezliczonych zastosowań w zarządzaniu zasobami firmy. Można dzięki niemu 
precyzyjnie śledzić lokalizację personelu i sprzętu zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz budynków. System UWB zapewnia najniższy w branży koszt 
posiadania dzięki temu, że zwiększa łatwość instalacji, poprawia widoczność, 
skalowalność, wydajność i możliwość śledzenia oraz usprawnia zarządzanie 
znacznikami. 

WhereNet

System RTLS WhereNet zapewnia najdłuższy zasięg lokalizacji RTLS oraz 
wydajną pracę w dowolnych warunkach, także złożonych i niebezpiecznych. 
Długi zasięg znacznik-czujnik systemu WhereNet zapewnia widoczność 
w czasie rzeczywistym oraz informacje o stanie zasobów za pomocą 
ekonomicznej infrastruktury systemu RTLS. 

Urządzenia z technologią niskopoborowej łączności Bluetooth®  
Low Energy

Nasze beacony i mosty Bluetooth®, dostępne w różnych opcjach obudowy 
i cenowych, można łatwo i szybko wdrożyć w celu wykorzystywania ich do 
śledzenia zasobów oraz w innych systemach lokalizacji.



Rozwiązania firmy Zebra do  
inteligentnej automatyzacji
Mądrzejszy sposób wykorzystywania siły roboczej  
i zasobów

Witamy w świecie nowych możliwości. Rozwiązania firmy 
Zebra do inteligentnej automatyzacji umożliwiają uzyskiwanie 
odmieniających działalność wyników na obrzeżach sieci. 
Uwalniają one pracowników od konieczności wykonywania 
powtarzających się zadań i umożliwiają im swobodne zajęcie 
się obszarami, w których ich wkład jest najcenniejszy. Procesy 
robocze stają się dynamiczne i wysoce wydajne. A motorem 
trafniejszych decyzji i sprawniejszych działań jest inteligentna, 
oparta na danych analityka.

Przemień swój starszy system WMS w inteligencję na 
miarę XXI wieku

Dodanie rozwiązania FulfillmentEdge™ do systemu zarządzania 
magazynem (WMS) pozwala przekształcić liniowe, statyczne 
procesy w dynamiczne procesy robocze oparte na uzyskiwanej 
w czasie rzeczywistym lokalizacji pracowników i priorytetach 
zadań. W ten sposób można maksymalnie wykorzystywać 
wszystkie zasoby. 

• Unikanie ryzyka i kosztów związanych z modernizacją  
systemu WMS

• Dynamiczna organizacja procesów roboczych, tak aby 
optymalizować działania i wykorzystanie zasobów

• Możliwość przeplatania zadań w czasie rzeczywistym w oparciu  
o bliskość pracowników i priorytety

• Możliwość wyświetlania jasnych instrukcji na linii wzroku 
pracowników za pomocą mocowanego na głowie wyświetlacza 
marki Zebra Mniejsza ilość czasu 

potrzebnego na 
szkolenia90% 

24% 

Szybsza realizacja



Wykrywanie i rejestracja lokalizacji wszystkich zapasów i zasobów w sklepie

Jednym z elementów, który pozostaje podstawą poprawy każdego aspektu działalności firmy, jest dysponowanie natychmiastową 
i pełną widocznością operacyjną.

Wgląd w towar, zasoby i procesy w całym sklepie poprawia perspektywy w handlu detalicznym

Zebra SmartLens Retail znajduje się w czołówce rozwiązań do cyfrowej transformacji handlu detalicznego, zapewniając niemal 
100% widoczność zapasów i zasobów w czasie rzeczywistym. Transformacyjna platforma tego rozwiązania zapewnia niezrównaną  
widoczność operacyjną.

• Szybkie lokalizowanie artykułów, których chcą klienci.

• Szybka i dokładna realizacja zamówień złożonych online, dająca pewność, że produkty będą gotowe do odbioru w chwili przybycia klienta do sklepu. 

• Eliminacja braków i nadwyżek magazynowych — oraz zapobieganie utracie transakcji sprzedaży.

• Wgląd w czasie rzeczywistym w ruch towarów po sklepie, aby zapobiec kradzieżom.

Więcej możliwości sprzedaży

• Odmiana procesów zachodzących w sklepie dzięki automatycznemu wglądowi  
w zapasy na cele inwentaryzacji i uzupełniania towaru.

• Zwiększenie sprzedaży poprzez maksymalizację dostępności towaru.

• Zmniejszenie kosztów pracy poprzez automatyzację procesów realizowanych 
wewnątrz sklepu.

Szybsza realizacja zamówień

• Bezproblemowe przyjmowanie zamówień na ten sam dzień z odbiorem  
w sklepie.

• Rzetelne informacje na temat stanu zapasów w sklepie wyświetlane  
w witrynie internetowej.

• Szybsza wysyłka zamówień złożonych online. 

Zmniejszenie strat i kradzieży

• Alerty ostrzegające o zbliżaniu się nieopłaconych artykułów do drzwi wyjściowych.

• Precyzyjny wgląd pozwala dbać o to, aby towar nigdy nie znajdował się  
w niewłaściwym miejscu.

• Mniejsze straty ogólne w towarze i zasobach.

Większe oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych

• Eliminacja kosztów okresowego zliczania towaru — rozwiązanie SmartLens 
robi to za Ciebie.

• Mniejsza ilość potrzebnej przestrzeni i niższe koszty przechowywania  
i przemieszczania związane z nadmiarami magazynowymi.

• Automatyzacja umożliwiająca maksymalne wykorzystywanie potencjału 
pracowników, którzy mogą dzięki niej skupiać się na obsłudze klienta.
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Recepta firmy Zebra na typowe problemy w handlu detalicznym

Twój zespół ma wiele do zrobienia. Dlatego właśnie zaprojektowaliśmy rozwiązanie Zebra 
Prescriptive Analytics (ZPA), aby pomóc Ci uporać się z dylematem, z którym codziennie się 
borykasz: ustaleniem, które z ważnych zadań należy wykonać i w jakiej kolejności. 

ZPA automatycznie przekłada dane na działania z ustalonymi priorytetami i automatycznie 
weryfikuje ich wykonanie. Nie musisz godzić się na utratę zysków. Teraz możesz przeciwdziałać 
całkowitym stratom detalicznym i uzyskać pełną kontrolę nad zapasami — od sprzedawcy po 
klientów we wszystkich kanałach, we wszystkich sklepach. 

Dogłębna wiedza firmy Zebra 
na temat procesów roboczych 
w handlu detalicznym ułatwia 
wdrażanie i zarządzanie.

Zaawansowana analityka 
sprawia, że jest to możliwe.

Automatyzacja sprawia, 
że jest to możliwie do 
stosowania w praktyce.

Skonsolidowanie wszystkich hermetycznych strumieni danych (od danych z terminali 
kasowych, poprzez e-commerce po dane o zapasach) pozwoli stworzyć rzetelny, użyteczny 
w praktyce wgląd we wszystkie zasoby.

Jedno źródło obiektywnych informacji: 

Możliwość automatycznego i nieustannego szukania potencjalnego źródła 
zysku dzięki zakresowi i szybkości technologii AI.

Przeczesywanie hermetycznych 
strumieni danych: 

Odkrywanie potencjalnych źródeł zysku poza tym, 
co jest wykrywalne za pomocą ludzkich możliwości.

Odkrywanie ukrytych 
możliwości: 

Zwiększanie skuteczności i poszanowanie czasu i roli 
pracowników.

Zmniejszenie liczby wyników 
fałszywie dodatnich: 

Przydzielanie zadań o dużym znaczeniu bez 
dodatkowego obciążenia dla kierownictwa.

Ocena działań i ustalanie priorytetów: 

Automatyczne potwierdzanie, śledzenie  
i monetyzowanie działań naprawczych.

Pewność wykonania:

Oparty na sztucznej inteligencji, zamknięty system,  
który nieustannie wyszukuje anomalie i możliwości poprawy,  
pomaga usprawnić działalność.

Poprawa w trybie 7/24/365: 



Dokładność danych na temat stanu zapasów, na którą  
można liczyć

Zebra SmartCount™ to najbardziej wszechstronne rozwiązanie do 
samodzielnego skanowania i zarządzania zapasami dostępne dla branży 
detalicznej. Wdrażane w prosty sposób rozwiązanie Zebra SmartCount™ 
zapewnia w czasie rzeczywistym oparty na technologii chmury wgląd  
w niezwykle istotne wyniki zliczania towaru i zapasów w całym łańcuchu 
dostaw. W porównaniu z usługami inwentaryzacji innych firm zapewnia ono 
oszczędności rzędu 25% do 50%. 

Większa dokładność. Niższe koszty.

• Zliczanie towaru należy pozostawić ekspertom — ekspedientom i pracownikom 
sklepów — pozwoli to unikać kosztów i kłopotów związanych z zatrudnianiem 
zewnętrznych firm oferujących usługi inwentaryzacji i koniecznością 
nadzorowania ich.

Prostsze zliczanie towaru 

• Rozwiązanie SmartCount jest bardzo łatwe w użyciu i zapewnia wyjątkowe 
rezultaty, a także daje kontrolę nad programem inwentaryzacji. 

Wgląd w stan zapasów i towaru w sklepie w miarę zliczania 

• Rozwiązanie to zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, w całym łańcuchu 
dostaw, w stan zapasów i towaru w trakcie liczenia.

• Intuicyjne pulpity sterownicze i dane analityczne dostarczają informacji na temat 
stanów magazynowych, produktywności, danych wskaźnikowych, wyników 
audytów i wielu innych informacji — każdemu użytkownikowi korporacyjnemu  
i użytkownikom na poziomie sklepu/dzielnicy/regionu.

Rozwiązania firmy Zebra do zapasów obsługują:

60000+ 

62
krajach, zapewniając

niższe koszty
o 25% – 50%

zdarzeń w zakresie 
zapasów sklepu rocznie w
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Zamykanie luk i otwieranie nowych możliwości

Uwagę personelu pierwszej linii można przenieść z zadań 
transakcyjnych na wartościowe interakcje. Wyposażenie ich  
w narzędzia cyfrowe pozwoli im szybko rozwiązywać problemy  
i wykorzystywać umiejętności poznawcze, aby lepiej obsługiwać 
klientów i pacjentów. 
 
Zebra Workforce Connect™, najbardziej kompleksowe rozwiązanie  
dla personelu pierwszej linii, umożliwia skoordynowaną obsługę 
ważnych procesów roboczych za pomocą jednej, w pełni połączonej 
platformy. System udostępnia szerokie możliwości komunikacji,  
takie jak zaawansowane funkcje komunikacji głosowej i tekstowej  
z urządzeniami mobilnymi marki Zebra lub innych producentów, które 
łączą pracowników pierwszej linii i pozwalają im działać skutecznie. 

Komunikacja tekstowa i głosowa 
1:1 lub w grupie

Raporty nt. użytkowania i praktyczne 
informacje o działaniach i wydajności 
pracowników

Łączenie się z urządzeniami 
IoT w celu przekazywania 
powiadomień, np. alarmów 
drzwiowych lub zgłoszeń 
serwisowych

Zabezpieczenia komunikacji 
tekstowej i głosowej klasy 
korporacyjnej

Automatyczne 
konfigurowanie 
urządzenia dla 
użytkownika po 
jego zalogowaniu 
się na urządzenie

Definiowanie reguł 
dla indywidualnych 
pracowników  
lub stanowisk  
w celu ułatwienia 
korzystania z tego 
samego urządzenia 
przez pracowników 
różnych zmian

Wykonywanie i odbieranie 
połączeń PBX za pomocą 
urządzenia mobilnego

Wykrywanie upadków, 
wysyłanie alertów  
i wykonywanie połączeń 
alarmowych

Wykonywanie prostych 
czynności za pomocą 
poleceń głosowych

Odnajdywanie innych 
pracowników i urządzeń 
za pomocą GPS

Przydzielanie zadań 
indywidualnych lub 
grupowych, przeglądanie  
i finalizowanie zadań

Dodawanie pracowników 
do grup/usuwanie 
pracowników z grup w celu 
ułatwienia zarządzania 

Łączność i porozumiewanie się dzięki inteligentnej kom
unikacji

Praca zespołowa z funkcjami inteligentnej w
spółpra

cy

W
ię
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 d
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i z
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 klasy korporacyjnej

Komunikacja 
tekstowa  
i głosowa 

Połączenia 
głosowe i PBX

Asystent wirtualny 
z aktywacją 
głosową

Lokalizacja 
ludzi i zasobów 

Zarządzanie 
zadaniami

Tworzenie 
dynamicznych 
grup

Alerty 
IoT

Model oparty na 
współużytkowaniu

Jednokrotne 
logowanie 
(SSO)

Bezpieczeństwo 
i szyfrowanie

Analizy  
i raporty

Bezpieczeństwo 
pracowników 
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Inteligentne schowki marki Zebra
Optymalizacja sposobu przechowywania urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie i zarządzania nimi

Inteligentne schowki marki Zebra i system zarządzania 
dostępem pozwalają zoptymalizować sposób 
przechowywania, śledzenia i uzyskiwania dostępu do 
urządzeń mobilnych oraz zarządzania nimi, tak aby 
jak najwydajniej wykorzystać potencjał urządzeń oraz 
pracowników. 

Inteligentne schowki Zebra, regały, blokady oraz wózki, które 
można dostosować do indywidualnych potrzeb, pomagają 
zadbać o to, aby zasoby i procesy robocze szły w parze 
z wysoką wydajnością i optymalnym bezpieczeństwem, 
usprawniając pracę w magazynach, transporcie i logistyce, 
handlu detalicznym i ochronie zdrowia. 

• Konsolidacja i łączność w celu zapewnienia maksymalnej 
wydajności

• Ochrona urządzeń dzięki zastosowaniu zabezpieczeń  
opartych na upoważnieniach 

• Automatyzacja procesów roboczych dzięki zarządzaniu  
z wykorzystaniem oprogramowania

• Dostęp do wsparcia od etapu opracowywania koncepcji  
aż po wdrożenie i eksploatację 

Komputery mobilne

Drukarki

RFID Design

Program
Management

Workflow and
Design Consulting

Learning as
a Service

Software
Integration

Standardowa oferta modułowa Oferta niestandardowa

Zebra Access Management 
System (ZAMS)

Schowki Stacja dokująca z blokadą Wózki

• Kontrola dostępu do 
urządzenia — wyłącznie 
dla upoważnionego 
personelu

• Aktualizacja urządzeń  
i zarządzanie nimi

• Optymalizacja procesów 
roboczych

• Ładowanie baterii 
i monitorowanie jej 
żywotności

• Zarządzanie zasobami  
i użytkownikami w czasie 
rzeczywistym

• Rozszerzone funkcje 
raportowania

• Rozszerzone opcje 
zabezpieczeń

• Zabezpieczenia oparte na 
oprogramowaniu 

• Zmniejszenie liczby 
przypadków utraty lub 
uszkodzenia urządzeń

• Pulpit zgłoszeń serwisowych

• Kontrolka stanu naładowania 
baterii

• Zoptymalizowane procesy 
robocze z szybkim dostępem 
do urządzeń

• Mechaniczne blokady 
zapewniające bezpieczeństwo 
urządzeń i rozliczalność 
użytkowników

• Zabezpieczenia oparte na 
oprogramowaniu

• Zmniejszenie liczby 
przypadków utraty lub 
uszkodzenia urządzeń 

• Kontrolka stanu naładowania 
baterii

• Zgodność z inteligentnymi 
półkami i schowkami marki 
Zebra

• Opracowane na potrzeby wskazanych przez klienta 
zastosowań i projektów

• Rozwiązania dostosowane do wyjątkowego środowiska 
pracy każdego klienta

• Przyspieszają automatyzację procesów roboczych i wzrost 
wydajności

• Stosowane głównie w sektorze magazynowym/dystrybucji

• Udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania, 
wdrażania, integracji, stosowania i zarządzania cyklami 
eksploatacji od ponad 15 lat



Zaufany partner, 
sprawdzone wyniki

31 MLN USD 
Wzrost sprzedaży 
Poprawiając procesy operacyjne w sklepach, pewna duża sieć detaliczna zwiększyła 
sprzedaż

1 MLN USD 
Oszczędność na stratach 
Dział ds. zapobiegania stratom wiodącej sieci supermarketów w Ameryce 
Łacińskiej wykorzystał rozwiązanie Reflexis do usprawnienia 5000 rocznych zadań 
i uszeregowania ich wg ważności

95% 
Wskaźnik realizacji zadań 
Klienci stosujący rozwiązanie Reflexis podnieśli wskaźnik terminowej realizacji 
zadań do 95%

50% 
Szybsze układanie grafików 
W dużej sieci handlowej rozwiązanie Reflexis o 50% skróciło czas poświęcany przez 
kierowników sklepów na układanie grafików pracy

100 MLN USD 
Oszczędności na kosztach pracy 
Dzięki rozwiązaniu Reflexis pewien sprzedawca detaliczny zaoszczędził w ciągu 
siedmiu lat 100 milionów dolarów na kosztach pracy

32% 
Niższa rotacja personelu 
Rozwiązanie Reflexis zmniejszyło liczbę pracowników odchodzących z pracy 
w globalnej restauracji szybkiej obsługi w Wielkiej Brytanii

Zebra Reflexis
Rozwiązywanie największych wyzwań, z którymi borykają się 
pracownicy

Pracownicy potrzebują dynamicznego rozwiązania, które pozwoli im 
dotrzymać tempa bieżącym wydarzeniom. Zebra Reflexis to oparte na 
sztucznej inteligencji rozwiązanie mobilne, które w czasie rzeczywistym 
zapewni im sprawność działania.

Większa wydajność pracowników 
Możliwość dostosowania się do nowych realiów handlu detalicznego 

• Skupienie uwagi pracowników na skutecznej realizacji strategii

• Umożliwienie zespołom adaptacji w danej chwili

• Wyważenie popytu, dostępności, kosztów i przepisów

Wszystko załatwione za pomocą jednej platformy 

Rozwiązanie Reflexis to jedno źródło, które zapewni wszystko, co 
jest potrzebne do uproszczenia sklepowych procesów operacyjnych, 
maksymalnego wykorzystania siły roboczej i mierzenia postępów. Każdy 
moduł sam w sobie pozwala zwiększyć wydajność, jednak w połączeniu 
zapewniają one nieograniczony cykl ulepszeń.

Dynamiczne dostosowywanie się do zmieniającego się 
popytu 
Dzięki rozwiązaniu Reflexis można automatycznie dostosowywać 
harmonogramy do zmieniających się potrzeb, na bieżąco nadawać 
zadaniom priorytety oraz w czasie rzeczywistym dopasowywać 
prognozy dotyczące pracy do określonych zmiennych.

Angażowanie i zatrzymywanie pracowników 
Zaoferowanie pracownikom elastyczności w zakresie czasu i miejsca 
pracy zwiększy ich lojalność. Docenią także wygodę oferowaną przez 
naszą platformę, stworzoną z myślą o urządzeniach mobilnych. Ty 
zaś docenisz możliwość szybkiego tworzenia harmonogramów, które 
uwzględnią dostępność, umiejętności i preferencje pracowników.

Większa zgodność z przepisami i niższe koszty pracy 
Rozwiązanie Reflexis może zająć się zgodnością z przepisami, 
dzięki czemu nie dasz się zaskoczyć kosztownymi nadgodzinami, 
niewłaściwym zachowaniem i karami. Automatyczne alerty pozwalają 
uniknąć potencjalnych naruszeń i zadbać o zgodność z przepisami 
prawa pracy, zasadami związkowymi i polityką firmy, bez względu na 
to, jak bardzo są one złożone.

Możliwość wyjścia poza czasochłonną analizę 
Zamiast zmagać się z łączeniem ze sobą hermetycznych zestawów 
danych, zaufaj rozwiązaniu Reflexis, które połączy ze sobą 
wszystkie kropki, aby zapewnić Ci pełny i rzetelny obraz procesów 
operacyjnych sklepu. Gdy wszystko będzie gotowe do realizacji, 
zyskasz automatyczną, zamkniętą pętlę informacji zwrotnych w celu 
przydzielania zadań i potwierdzania ich ukończenia.



Workflow and Design Consulting

Analiza procesów biznesowych, istniejącej infrastruktury  
i technologii podczas strategicznych warsztatów dostosowanych  
do unikalnych wymagań. 

Solution Jumpstart

Przyspieszenie wdrożenia rozwiązania dzięki pełnej weryfikacji 
koncepcji i pomocy w określeniu możliwości, zapewniające obniżenie 
nieplanowanych wydatków i zminimalizowanie przestojów. 

Learning as a Service 

Szybkie szkolenie pracowników dzięki różnym rozwiązaniom takim 
jak aplikacja do odtwarzania plików wideo na urządzeniu (Video on 
Device, VOD), usługa Know It Now, szkolenia prowadzone przez 
instruktorów oraz szkolenia wirtualne, które umożliwiają uzyskanie 
szybkiego zwrotu z inwestycji w technologię.

Software Integration

Szybsza droga do sukcesu dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk 
integracyjnych. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia  
w zakresie pracy mobilnej, technologii danych peryferyjnych  
i logiki procesów roboczych.

Solution Validation

Możliwość przetestowania działania swoich niestandardowych 
aplikacji na urządzenia marki Zebra na istniejących systemach 
informatycznych i procesach roboczych.

Program Management

Łatwiejsze wdrożenia na dużą skalę i korzystanie z rozwiązań firmy 
Zebra poprzez minimalizację zagrożeń dla terminowej realizacji 
projektów, wyników wdrożeń i przyjęcia rozwiązania do eksploatacji 
przez użytkowników końcowych.
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Usługi globalne firmy Zebra
Maksymalny czas bezawaryjnej pracy urządzeń i zwrot z inwestycji 

Zawsze najwyższa wydajność i dostępność urządzeń. To korzyść z ochrony Twojej 

inwestycji w urządzenia Zebra przy pomocy naszych planów serwisowych. Wyeliminuj 

niespodziewane zakłócenia, nieprzewidziane w budżecie wydatki na naprawy i wiele 

innych problemów. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kompleksowej obsługi, 

przyspieszonej wymiany urządzeń, wsparcia na miejscu, pomocy w kwestiach 

technicznych, wsparcia w zakresie oprogramowania układowego, czy też wglądu  

w umowy, dane dotyczące napraw lub zgłoszenia do wsparcia technicznego, w naszej 

ofercie znajdziesz odpowiednią dla siebie usługę.* Plan można też zoptymalizować 

i dostosować do indywidualnych, kluczowych potrzeb biznesowych dzięki 

dodatkowym, elastycznym opcjom ulepszenia usługi, które zapewniają przyspieszoną 

naprawę i wysyłkę, konserwację baterii, konfigurację i przygotowywanie urządzeń do 

pracy, usługi zarządzane i inne. Gama usług firmy Zebra zapewnia fachową wiedzę  

i doświadczenie na każdym etapie.

Usługi Zebra Signature Services ułatwiają integrację nowych technologii z istniejącą 
infrastrukturą informatyczną i procesami roboczymi. Dane z urządzeń peryferyjnych 
mogą otworzyć świat nowych możliwości biznesowych, jednak bez odpowiednich 
umiejętności i zasobów można nie być w stanie ich w pełni wykorzystać. Oferowane 
przez firmę Zebra usługi Signature Services zapewnią Ci fachową wiedzę 
pozwalającą zoptymalizować proces przyjmowania do użytku rozwiązań do obsługi 
danych peryferyjnych, aby Twoje przedsiębiorstwo mogło działać produktywniej.
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Oferowane przez firmę Zebra plany chronią inwestycję w urządzenia 
umożliwiające Twojej firmie prowadzenie działalności poprzez 
maksymalne zwiększanie przewidywalności ich działania i dostępności  
do pracy, aby wspierać w ten sposób krytyczne procesy operacyjne  
i poprawiać wyniki biznesowe.

Usługa ta zapewnia wgląd w stan techniczny i stopień wykorzystania 
urządzeń. Wgląd w dane dostarcza dane historyczne na potrzeby 
analizy trendów, dane na temat aktualnego stanu technicznego oraz 
użyteczne w praktyce informacje prognostyczne o problemach, które 
mogą się pojawić, jeśli nie zostaną podjęte żadne działania. Łączenie 
danych pochodzących z wielu źródeł oraz algorytmy uczenia się maszyn 
zapewniają skonsolidowane rozwiązanie, które dostarcza oznaczone 
kodem kolorystycznym informacje o flocie urządzeń wraz z alarmami 
progowymi. 

Usługa zawarta we wszystkich planach serwisowych Zebra OneCare do 
komputerów mobilnych i skanerów marki Zebra. Oparty na technologii 
chmury wgląd w raporty i dane analityczne związane z naprawą urządzeń 
i trendami zgłoszeń, odnawianiem umów, stanem zabezpieczeń 
rozwiązania LifeGuard™ i nie tylko.**

*Dostępność usługi, cechy usługi i/lub czas wykonania naprawy mogą być różne  
w zależności od kraju. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli przedstawiciel 
handlowy firmy Zebra.

**Usługa VisibilityIQ OneCare jest dostępna wyłącznie dla komputerów mobilnych  
i skanerów.

Zebra Signature Services Plany serwisowe Zebra OneCare™



Zebra Savanna™ 

Dowiedz się, jaki następny ruch będzie ruchem najlepszym

Platforma Zebra Savanna™ zbiera i analizuje dane z urządzeń peryferyjnych  
w celu wygenerowania użytecznych w praktyce informacji na temat procesów 
operacyjnych, obsługuje aplikacje i rozwiązania następnej generacji 
dostarczające wskazówki dotyczące najlepszych działań do podjęcia, a także 
integruje się z istniejącym sprzętem, oprogramowaniem i ekosystemami 
danych w celu zapewnienia pełniejszego obrazu działalności firmy. 
Wykorzystaj inteligencję tej platformy do tworzenia, łączenia i kontrolowania 
opartych na danych środowisk przyszłości. 

Rozwiązania obsługiwane przez platformę Zebra Savanna:

• Dostęp do danych z urządzeń peryferyjnych i głównego portfela

• Dostęp do danych historycznych oraz narzędzi do analizy danych

• Uniwersalne zarządzanie użytkownikami

• Wspólna kontrola nad rozwiązaniami do peryferyjnych urządzeń wykrywających

• Rozszerzone certyfikowane funkcje zarządzania bezpieczeństwem danych w całej 
firmie
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Centrala regionu Ameryki Płn. 
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki 
Łacińskiej
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

Zyskaj nowe spojrzenie na swoją działalność, 
odwiedź witrynę zebra.com

mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
http://zebra.com/locations
mailto:la.contactme@zebra.com
http://www.zebra.com

