
Scanner Control Application
CONTROLE OS SCANNERS SEM FIO DA ZEBRA A PARTIR DE UM 
SMARTPHONE OU TABLET

O Aplicativo de Controle do Scanner (SCA) da Zebra mostra como é fácil controlar um scanner a 
partir de um smartphone ou tablet para atender às necessidades da sua empresa. Projetado para 

móveis com a digitalização de um único código de barras da conexão. Depois disso, você pode 
controlar os sinais sonoros e de LED, ver os dados do código de barras digitalizado, acessar 
métricas de integridade da bateria e muito mais. Caso queira duplicar qualquer funcionalidade dele 
no seu próprio aplicativo, você pode acessar o código-fonte do SCA.

Configurações Do Scanner 
Controle as configurações do 
seu scanner por meio de uma 
conexão Bluetooth® com o 

do SCA, você pode definir 
o tom e o volume do sinal 
sonoro, ligar ou desligar os 
LEDs e habilitar ou desabilitar 
simbologias. Você pode até 
pressionar o gatilho do seu 
scanner remotamente. Todos 
esses recursos podem ser 
adicionados facilmente ao seu 
aplicativo com nosso código-
fonte.

Dados Mostrados 
Graças ao SCA, você pode 
ver os códigos de barras 1D e 
2D que você digitalizar. Quer 
ver como é fácil digitalizar 
códigos de barras na tela de 
um celular? Sem problemas, 
nós incluímos três exemplos de 
código de barras no Data View 
do SCA. Isso facilita muito as 
demonstrações.

Recursos Avançados 
Depois de conexão, um 
scanner pode ser facilmente 
localizado com um só botão.

Na guia “Avançado” do SCA, 
clique em “Encontrar scanner”. 
O scanner perdido emitirá um 
sinal sonoro, vibrará e piscará 

os LEDs, ajudando você a 
encontrá-lo mais rapidamente.

O SCA também é sua fonte 
de informações sobre o ativo.  
O aplicativo pode mostrar o 
número do modelo, o número 
serial, o firmware, a data 
de fabricação e muito mais 
informações sobre o scanner. 
Use-o para ver as estatísticas 
da bateria, como a métrica 
de estado da integridade, os 
ciclos de carga consumidos e a 
capacidade de carga total (uma 
comparação entre uma bateria 
totalmente nova e uma bateria 
carregada).

E quanto a atualizações de 
firmware? Com o SCA, você 
pode atualizar por meio de 
uma conexão Bluetooth com 
um só botão.

Novamente, você pode 
integrar todos esses recursos 
avançados facilmente ao seu 
aplicativo por meio do nosso 
código-fonte. 

Android ou iOS – Você Escolhe  
Controle seus scanners sem fio 
da Zebra a partir de qualquer 
dispositivo com Android ou 
iOS por meio do SCA.  Basta 
fazer o download no Google 
Play ou no iTunes. Em seguida, 

use nosso código-fonte para 
implementar todos os recursos 
do SCA no seu aplicativo de 
captura de dados. 

Veja-o Em Ação 
Acesse o YouTube e assista 
nossa amostra de um minuto 
do SCA. Vê-lo em ação 
mostrará como ele é poderoso.

Conexão Em Apenas Uma 
Etapa 
Você desenvolveu um 
aplicativo de captura de dados, 
mas precisa conectar seu 
scanner manualmente. Não 
se preocupe. Com nossos 
scanners Bluetooth sem fio, 
você pode conectar seus 
scanners ao seu aplicativo 
para dispositivos móveis 
em uma só etapa — uma 
novidade no setor. O SCA 
amplia a simplicidade de 
uma etapa do nosso recurso 
Scan-to-Connect. Um código 
de barras será mostrado no 
seu smartphone ou tablet 
com Android. Digitalize-o 
para conectar o scanner 
ao SO móvel e conectá-lo 
automaticamente ao seu 
aplicativo. Tudo pronto!
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Quer integrar essa tecnologia 
Scan-to-Connect ao seu aplicativo? 
Basta usar nosso código-fonte.

Mostre A Força Do Nosso Código 

Como o SCA prova, nosso 
aplicativo é intuitivo e visualmente 
atraente. Não é surpresa que ele 
tenha recebido uma classificação 
de 4,8 de 5 na Google Play Store.
Economize tempo e dinheiro. 
Aproveite nosso código-fonte no 

nosso kit de desenvolvimento 
de software. Você verá que ele é 
comprovado, livre de erros e de 
confiança para desenvolvedores e 
empresas do mundo todo.

Vá Além Do Código De Barras 

Sua empresa precisa de mais 
que hardware para enfrentar os 
desafios mais complicados de hoje 
em dia. Ela precisa de software 
para atender às necessidades dos 

funcionários. É por isso que nossos 
dispositivos de captura de dados 
contêm o DataCapture DNA, o 
código genético que simplifica 
toda a experiência de digitalização 
da Zebra. Como uma das muitas 
soluções do DataCapture DNA, o 
Aplicativo de Controle do Scanner 
ajuda a integrar os dispositivos 
de captura de dados da Zebra de 
forma mais rápida e fácil.

Telas do SCA (Aplicativo de Controle do Scanner)

QUEREMOS MOSTRAR UMA MELHOR EXPERIÊNCIA DE DIGITALIZAÇÃO
Para mais informações, acesse  www.zebra.com/scannercontrolapp 

ou acesse nosso diretório global em www.zebra.com/contact
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