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APPGALLERY
Encontre, adquira, implante e atualize aplicativos facilmente
com seus computadores móveis empresariais Zebra

Showcase: um mercado de
aplicativos móveis

Com o universo de aplicativos
disponíveis para nossos
dispositivos móveis em um
só lugar, é fácil encontrar,
avaliar e comprar os aplicativos
empresariais adequados.
O resultado? Diferenciação
empresarial, inovação e retorno
do investimento agilizados
graças aos seus dispositivos

móveis Zebra.

Fácil de usar, com
informações de aplicativos
completas

Esta loja de aplicativos com
todos os recursos permite que
você procure por categoria ou
tipo de dispositivo. Com um
simples clique em um aplicativo,
obtêm-se informações bastante
completas, desde uma descrição
detalhada do aplicativo até
dispositivos compatíveis,
sistemas operacionais admitidos,
comentários e o nível de testes

oferecido pelo aplicativo.
                                                      

Aplicativos testados nos 
quais seus clientes 
podem confiar

Diferentemente do que ocorre
com outras lojas de aplicativos,
nossos aplicativos oferecem
um dos três níveis de testes.
Cada aplicativo oferece Testes
de Segurança através dos quais
são descartados todos tipos
de malware e outros riscos
de segurança. Os aplicativos
qualificados como “Compatível”
foram submetidos a testes
nos quais ficou comprovada
sua compatibilidade com o
dispositivo móvel. Os aplicativos
que alcançaram o nível máximo,
“Validação”, foram submetidos
a um processo integral de
testes onde foram avaliados
todos os recursos utilizados
em aplicações, como leitura
e roaming. Isto propicia a
tranquilidade de saber que
o aplicativo oferecerá aos
seus trabalhadores o máximo
desempenho possível exigido
para uma experiência de
usuário final de alta qualidade e
produtividade otimizada.                                                               

APPGALLERY... UMA MANEIRA SIMPLES DE INTEGRAR OS APLICATIVOS ADEQUADOS EM TODOS SEUS COMPUTADORES
MÓVEIS ZEBRA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE WWW.ZEBRA.COM/APPGALLERY OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO DE
CONTATOS GLOBAL EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS

Para maximizar a produtividade, a eficiência empresarial e a precisão nas tarefas executadas em suas operações 

empresariais,é preciso contar com os aplicativos adequados. Uma vez identificados esses aplicativos, deve-se adquiri-los, 

implantá-los e certificar-se sobre a distribuição oportuna das atualizações para tais aplicativos. Com a AppGallery, pode-se 

fazer tudo isto. Pode-se buscar no Showcase público da AppGallery para encontrar facilmente os aplicativos que melhor se 

adaptem às necessidades específicas de seus trabalhadores e de sua empresa. Adquiri-los é fácil... tão fácil como adquirir 

um aplicativo de qualquer das lojas de aplicativos para o consumidor de hoje. Mas, ao contrário das lojas de aplicativos para 

o consumidor típicas de hoje em dia, a AppGallery permite que seja criada sua própria loja de aplicativos personalizada para 

implantar facilmente todos seus aplicativos voltados para seus usuários, tanto os aplicativos que tenham sido adquiridos 

através da AppGallery como seus aplicativos empresariais particulares. AppGallery... uma maneira simples de por os 

aplicativos adequados ao alcance de seus funcionários para que continuem tendo acesso a eles.

Crie galerias personalizadas
para simplificar a implantação
dos aplicativos

Ao mesmo tempo em que seus
clientes podem disponibilizar
aos seus funcionários acesso
completo à AppGallery Showcase
pública, também é verdade que
você tem um controle maior
sobre seus aplicativos graças à
possibilidade de criar Galerias
personalizadas de marca que
simplificam a disponibilização
de seus aplicativos empresariais,
tanto os adquiridos na AppGallery
como qualquer outro aplicativo
empresarial. Você pode criar
Galerias para diferentes tipos de
trabalhadores, divisões distintas
ou diversas localizações, desde
equipes de vendas de uma região
específica até empregados do
varejo, gerentes ou trabalhadores
de armazém. E seus clientes
podem até mesmo personalizar
suas Galerias com o nome e o
logotipo de sua empresa.

BENEFÍCIOS

A simplicidade de um
único mercado para
todos os aplicativos
empresariais, fator
totalmente inovador
para os computadores
móveis Zebra.

Redução do tempo
exigido para localizar,
implantar e atualizar
os aplicativos móveis
nos dispositivos
móveis Zebra.

Aquisição de aplicativos
simplificada.

Redução das chamadas
de suporte do usuário
final para questões
associadas à instalação
de aplicativos, versões
e atualização de
aplicativos.

Diminuição dos custos
de suporte de TI.

Melhoria da
produtividade de TI.

Proteção à
produtividade do
trabalhador garantindo
que os usuários tenham
sempre a versão mais
recente dos aplicativos
em seus dispositivos
móveis Zebra.

Agilização do retorno
do investimento para
seus dispositivos móveis
encurtando os tempos
de implantação dos
aplicativos.
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Mantenha seus aplicativos

móveis atualizados facilmente

Após a implantação dos

aplicativos móveis, um dos

maiores desafios é saber

quando estarão disponíveis as

atualizações, e distribuir as tais

atualizações. AppGallery faz

o simples. Seu gerenciador do

AppGallery empresarial recebe

uma notificação eletrônica sobre

quando há uma atualização para

um aplicativo Showcase disponível

em sua Galeria, o que permite a

seus usuários ser notificados no

momento oportuno.

Gerenciamento simplificado

O painel do gerenciador foi

muito bem projetado; facilita

para seus gerenciadores da

AppGallery a tarefa de escolher os

aplicativos móveis, criar galerias

personalizadas e instalar, atualizar

e distribuir todos aplicativos

empresariais para seu pessoal.
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Sem concessões para serviços
indesejáveis

Ao contrário do procedimento

adotado por algumas lojas de

aplicativos mais populares da

atualidade, a AppGallery não

está vinculada a outros serviços -

serviços os quais você pode não

querer disponibilizar para sua mão

de obra por considerá-los uma

ameaça à segurança.
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