
Controle total sobre a segurança do dispositivo e 
dos dados
Quando se trata de controle de segurança para os 
dispositivos empresariais com Android, não existe nada 
como o StageNow. Gerencie tudo, desde a segurança dos 
seus dispositivos para redes sem fio (incluindo redes Wi-Fi, 
de celular, GPS e NFC) até portas USB, cartões SD, 
câmeras, navegadores e aplicativos, com listas de 
permissões/bloqueio e muito mais.

qualquer momento e em qualquer lugar. 

Fácil de usar  
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PRÉ-CONFIGURAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL DOS SEUS COMPUTADORES MÓVEIS ZEBRA

Se você precisa implantar dispositivos móveis Zebra Android na sua empresa, o primeiro passo é a 
pré-configuração dos dispositivos para o uso. Você pode usar sua equipe de TI atual ou contratar 
profissionais para inicializar manualmente suas configurações e seus aplicativos. No entanto, esse método 
é caro, demorado e propenso a erros, o que pode afetar a experiência dos funcionários, a produtividade e 
a segurança da empresa. Você pode usar sua solução de Enterprise Mobility Management (EMM), mas 
primeiro é necessário ter uma maneira de incluir seus dispositivos na solução de EMM, o que exige 
uma conexão com a internet e agrega um custo adicional de gerenciamento. Além disso, é possível que 
sua solução de EMM não seja capaz de executar as configurações necessárias ou não seja compatível 
com o novo e poderoso Restricted Mode da Zebra, que oferece controle total sobre os aplicativos que 
estão disponíveis nos seus dispositivos. O StageNow da Zebra resolve esses desafios permitindo que 
organizações de qualquer tamanho possam pré-configurar dispositivos com facilidade, desde alguns até 
centenas de dispositivos com Android, por meio da digitalização rápida de um código de barras ou um 
toque em uma tag NFC. E, com a ferramenta de suporte incrivelmente fácil de usar, você pode criar até 
mesmo os perfis de pré-configuração mais complexos com facilidade.

Projetado para atender a praticamente todas 
as suas necessidades de pré-configuração, 
desde as mais simples até as mais complexas

Controle facilmente a disponibilidade dos 
serviços Google Mobile Services (GMS) com o 
novo Restricted Mode da Zebra
Implemente e configure facilmente o novo Restricted 
Mode da Zebra, que oferece controle total sobre quais 
aplicativos e serviços do GMS estão disponíveis para 
seus dispositivos Zebra. Essa tecnologia inovadora 
proporciona três grandes benefícios. A versatilidade de 
controlar quais aplicativos os usuários finais podem 
acessar melhora a eficiência do fluxo de trabalho e a 
produtividade da força de trabalho. Um controle melhor 
da privacidade aumenta a segurança. A flexibilidade de 
padronizar um modelo de dispositivo unificado 
simplifica a compra e o gerenciamento de dispositivos. 
Além disso, ele é fácil de usar: com apenas alguns 
cliques, você pode desativar completamente todos os 
aplicativos e serviços do GMS e reativar os aplicativos e
 serviços de que sua empresa precisa a qualquer 
momento.       

As funções de que você precisa para atender aos 
requisitos de pré-configuração mais complexos 
Esta solução de pré-configuração indispensável é 
ideal para as configurações complexas e confidenciais 
de dispositivos empresariais, desde a conexão com 
uma rede Wi-Fi segura e a configuração de idioma e 
das entradas do dispositivo até a instalação de 
certificados e aplicativos de linha de negócios ou a 
atualização do sistema operacional.  

Ferramenta simples de pré-configuração com 
suporte
O StageNow torna a pré-configuração de dispositivos a
 mais fácil possível, com uma curva de aprendizado 
mínima. Simplesmente escolha opções em caixas 
suspensas e clique nos botões para definir as 
configurações e os aplicativos que seus dispositivos 
exigem. Tudo isso sem escrever código.

Automatize a pré-configuração com a 
digitalização de um código de barras ou um 
toque em uma tag NFC
Permita que seus dispositivos sejam configurados 
automaticamente, com a impressão e digitalização de 
um código de barras de pré-configuração ou 
simplesmente colocando o dispositivo próximo a uma
 tag NFC. O resultado? Chega de procedimentos 
manuais de pré-configuração demorados, caros e 
propensos a erros. 

Botão remoto de pré-configuração com suporte a
perfis e servidores de preparação externa
Agrupe todas as configurações com todos os seus 
aplicativos e salve seus arquivos em qualquer servidor 
seguro compatível com FTP/FTPS/HTTP/HTTPS, 
simplificando até os procedimentos de pré-configuração 
mais complexos e permitindo a preparação remota a 

Instalação fácil
O aplicativo StageNow inclui um instalador autônomo 
com um banco de dados e um servidor integrados que 
permite que qualquer pessoa faça a instalação, sem 
intervenções ou a necessidade de configuração por 
parte de um administrador de TI. Além disso, ele ocupa 
um espaço tão pequeno que é fácil ativar filiais com 
uma solução de pré-configuração autônoma, ou até 
levar a ferramenta para onde você for.



Especificações

Telas do software StageNow*

Com o StageNow, você pode 
digitalizar um código de barras 
facilmente para configurar seu 

dispositivo.
* As telas do software estão sujeitas a 
mudanças.

Crie perfis avançados capazes de executar até os requisitos de 
preparação mais complexos com os assistentes fáceis de usar do 
StageNow e gerencie todos os seus perfis a partir de um único ponto 
central.  
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Plataformas 
compatíveis

Workstation Tool, Windows 7 e versões mais recentes

Dispositivos 
compatíveis

Acesse o site www.zebra.com/stagenow para ver a lista mais atualizada de dispositivos compatíveis

Cliente de 
dispositivo móvel

O StageNow oferece suporte imediato a dispositivos Zebra com Android 5.0 (Lollipop) e versões posteriores, além 
de dispositivos móveis com Windows 10

Recursos do 
software

Tecnologias Mobility Extension (Mx) da Zebra

Sede corporativa e da América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com

StageNow  —  a  maneira  simples  de  pré-configurar  seus  dispositivos  móveis  Zebra 

Android.  Para mais informações, acesse www.zebra.com/stagenow

Os recursos do software incluem: criar, gerenciar, compartilhar e ler perfis de pré-configuração que podem realizar 
atualizações de SO, limpar dispositivos, gerenciar aplicativos, se inscrever em um sistema de EMM, gerenciar a 
segurança do dispositivo, incluindo Bluetooth, WWAN, GPS e NFC, controlar o sistema de arquivos, controlar a 
câmera, controlar ameaças, configurar a interface e controlar aplicativos usando a digitalização de códigos de barras 
ou a leitura de tags NFC

https://www.zebra.com/br/pt/products/software/mobile-computers/mobile-app-utilities/stagenow.html
https://www.zebra.com/br/pt/products/software/mobile-computers/mobile-app-utilities/stagenow.html
mailto:inquiry4%40zebra.com?subject=
mailto:contact.apac%40zebra.com?subject=
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-us/global-locations.html
mailto:la.contactme%40zebra.com?subject=
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