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CONSIDERAÇÕES
PARA ENCONTRAR
O DISPOSITIVO
MÓVEL CERTO

Com tantos modelos, fornecedores, configurações e sistemas
operacionais, fazer uma escolha pode ser difícil. Mas com a escolha
certa, você começa a ganhar produtividade, eficiência e precisão.
Na Zebra, podemos te ajudar a dar os próximos passos,
selecionando os dispositivos móveis que você realmente precisa.

1.

ELE PODE SOBREVIVER
AO INEVITÁVEL?

Procure um dispositivo
que atenda as
necessidades dos
seus aplicativos e que
não falhe em caso de
quedas, derramamentos,
temperaturas extremas,
sujeira ou poeira

2.

PRECISA SER
UM SCANNER TAMBÉM?

Se os usuários precisam
digitalizar muitos códigos
de barra, você precisa de
capacidade de digitalização
rápida, ou a produtividade
vai sofrer. Além disso,
verifique se vai precisar de
captura de assinaturas e
cartões de pagamento.

4.

VAI SER FÁCIL
DE USAR?

Se o dispositivo vai ficar
em uso o dia todo e seus
funcionários estão sempre
em movimento sem nenhum
acesso a um ponto de
carregamento, vão precisar
de um dispositivo com boa
gestão de bateria, não só
uma bateria longa.

3.

QUANTO TEMPO A
BATERIA PRECISA
DURAR?

Ergonomia e familiaridade
com o sistema operacional
vão aumentar a adoção
do usuário e eliminar
soluções alternativas.
Aproveite as utilidades
com finalidade específica
para melhorar a experiência
de fábrica.

5.

QUAIS SÃO OS RISCOS
DE SEGURANÇA?

Ataques móveis sofisticados
estão se tornando mais
populares, de modo que
proteger seus dados requer
a gestão de aplicativo móvel
(MAM) adequada.
Procure listas brancas do
aplicativo, autenticação AD/
LDAP e gestão principal,
dentre outros recursos.

6.

CONSEGUE MANTER
A CONECTIVIDADE?

Quando as pessoas
precisam de acesso
aos dados em qualquer
lugar, a extensão das
conexões WAN/WLAN
e roaming pode fazer
toda a diferença na
produtividade.

IS
8.THE SUPPORT
PLAN COST
EFFECTIVE?
Evaluate how likely you will
experience device failures and
what these will mean to your
business. Armed with this
O
PLANOyouDE
information
canSUPORTE
decide which
É EFICAZ?
support plan
coverage offers you
the best value for money.

A capacidade de gerenciar
central e remotamente seu
conjunto de dispositivos
é fundamental para tudo,
desde a fase de testes das
atualizações até a resolução
de problemas

7.

COMO VOCÊ VAI
INSTALAR DISPOSITIVOS
E GERIR O SUPORTE?

Avalie a probabilidade
de passar por falhas do
dispositivo e o que elas
vão significar para o seu
negócio. Munido dessas
informações, você pode
decidir qual plano de
cobertura oferece o melhor
valor pelo seu dinheiro.

9.

A VIDA ÚTIL DO
DISPOSITIVO ESTÁ
INCLUÍDA NO SEU ROI?

Ter que substituir ou
atualizar constantemente
os dispositivos e
acessórios pode
significar o uso de muitos
modelos diferentes,
maior dispêndio de
capital e complexidades
significativas de suporte.

LEIA AS RECOMENDAÇÕES NO NOSSO
GUIA COMPLETO PARA ESCOLHER
O DISPOSITIVO MÓVEL CERTO.

COLOQUE SUA MOBILIDADE EM AÇÃO.
Descubra as oportunidades de melhorar a
produtividade, eficiência e precisão em suas
operações AQUI >

10.

QUANTO VAI
REALMENTE CUSTAR?
Quando você calcular o TCO,
inclua custos potenciais para
tempo de inatividade do
funcionário, ciclo de substituição
do dispositivo, suporte e
acessórios adicionais. Olhar
só para o preço do dispositivo
pode fazê-lo parecer barato,
mas, ao longo de sua vida útil,
pode acabar sendo exatamente
o contrário.

