
       Teclado Corporativo
TRAZENDO SIMPLICIDADE DE ENTRADA DE DADOS  
AOS DISPOSITIVOS ANDROID DA ZEBRA
Seus funcionários estão usando os computadores portáteis touch Android da Zebra para capturar dados corporativos cruciais 
- mas o teclado padrão Android fica aquém das suas necessidades empresariais. Tamanho da tecla, falta de autocorreção para 
termos usados no seu negócio, dentre outras coisas, reduzem a eficiência e a precisão da entrada de dados. Introduzimos o 
Teclado Corporativo da Zebra, concebido para o usuário empresarial. Seus usuários obtêm todos os recursos necessários para 
registrar dados com alta precisão em tempo recorde. Facilite o uso de seus computadores portáteis da Zebra e aumente a 
produtividade dos funcionários com o Teclado Corporativo - apenas na Zebra.

umpla con Cualquier Entrada de Datos 

MAXIMIZE A SIMPLICIDADE DE ENTRADA DE DADOS DOS DISPOSITIVOS ANDROID DA ZEBRA  
COM O TECLADO CORPORATIVO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE  WWW.ZEBRA.COM/ENTERPRISEKEYBOARD OU ACESSE NOSSO DIRETÓRIO  
DE CONTATO GLOBAL EM WWW.ZEBRA.COM/CONTACT

Atenda a Qualquer Necessidade de 
Entrada de Dados com Cinco Layouts de  
Teclado
Os usuários podem escolher o teclado que 
maximize a simplicidade de entrada de dados 
para a tarefa em questão com o mesmo 
movimento familiar de deslizar que usam em 
seus smartphones pessoais. 

Fácil de Ver em Qualquer Condição de 
Iluminação
Seja dentro de quatro paredes em 
condições de baixa luminosidade ou 
ao ar livre sob luz solar direta, as cores 
contrastantes especialmente escolhidas 
tornam todas as teclas fáceis de ver.

Teclas Grandes e Métodos de Feedback 
de Tecla Flexível para Digitação Altamente 
Precisa
As teclas de tamanho especial acomodam 
mãos de praticamente qualquer tamanho. 
E estão disponíveis quatro métodos para 
fornecer aos usuários o feedback que 
precisam para verificar se pressionaram a 
tecla certa: vibração (também conhecida 
como háptica), som, mudança de cor visual 
na tecla pressionada ou uma grande pré-
visualização estilo pop-up que aparece 
acima da tecla pressionada.

Tecla Grande para Digitalização Fácil e 
Intuitiva
Uma tecla de digitalização extra grande 
disponível no teclado oferece um fluxo de 
trabalho mais suave e digitalização mais 
rápida - os funcionários não precisam mais 
parar e localizar o botão físico. 
 
Feedback de Digitalização Configurável: 
Sinal Sonoro ou Vibração 
Escolhas flexíveis garantem que mesmo 
usuários nos ambientes mais barulhentos 
recebam o feedback que precisam para 
maximizar a produtividade de digitalização. 
Escolha entre o sinal sonoro tradicional, 
vibração háptica ou ambos.

Suporte Robusto para Idiomas
Um toque longo na barra de espaço permite 
que os usuários escolham o idioma. Os 
usuários podem mudar de idioma na hora 
por meio do botão ‘World’ do Teclado 
Corporativo.

Simplifique a Entrada de Dados com 
Recursos de Autocorreção 
Os usuários ou o TI podem simplificar a 
entrada de dados ao habilitar ou desabilitar 
recursos de autocorreção, incluindo: 
maiúsculas automáticas, apresentação 
de uma lista de sugestões de correção, 
sugestões de próxima palavra e memória 
gravada - sugestões personalizadas 
recolhidas a partir dos dados que o usuário 
já inseriu.

Dicionário Pessoal Personalizado para 
Entrada de Dados Mais Rápida e Fácil
Adicione o vocabulário que você usa nos 
seus negócios ao dicionário embutido, 
permitindo preenchimento automático e 
autocorreção de termos específicos do setor.

Orientação Automática da Tela
Suporte para retrato e paisagem permite 
que os usuários escolham a orientação 
do dispositivo que simplifique a tarefa de 
entrada de dados.

Integre Dados Capturados ao Seu Aplicativo 
- Recurso de Fábrica  
DataWedge da Zebra permite que você 
capture, formate e processe os dados 
capturados automaticamente pelo Teclado 
Corporativo - sem necessidade de 
programação.

Forneça aos Seus Funcionários Opções 
Flexíveis de Captura de Dados em Tela 
O Swipe Assist da Zebra permite a 
apresentação de um grande botão na tela 
juntamente com o Teclado Corporativo, 
fornecendo aos usuários uma variedade de 
métodos para digitalizar códigos de barra, 
tirar fotos ou capturar documentos.

ESPECIFICAÇÕES
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CARACTERÍSTICAS DO TECLADO (CONTINUAÇÃO)

Correção Habilite ou desabilite os seguintes recursos: 
Maiúsculas automáticas
Mostrar sugestões de correção Sugestões 
personalizadas (gravadas) Sugestão de próxima 
palavra

Dicionário Pessoal Adicione palavras para personalizar o vocabulário 
do usuário

SUPORTE DE IDIOMAS

Idiomas Inglês Britânico, Holandês, Inglês, Francês, Alemão, 
Italiano, Russo, Espanhol

Seleção de Idiomas Selecione por um toque longo na barra de espaço; 
alterne entre os vários idiomas pelo botão “World”

DISPOSITIVOS SUPORTADOS

Zebra Android Lollipop 
Dispositivos Móveis

Integrado y a bordo, fuera de la caja

Zebra Android KitKat 
Dispositivos Móveis

Suportado, software disponível para download 
gratuito no Portal de Suporte Corporativo da Zebra 
em https://portal.zebra.com/Support/US-EN

CARACTERÍSTICAS DO TECLADO

Layouts Todos os teclados oferecem mapeamento 
configurável das teclas e uma guia de 
digitalização opcional:
QWERTY
Numeric
Symbols
Phone
Emoji

Alterne Caracteres Deslize o dedo sobre a tecla para alternar o caractere  
Múltiplos caracteres por tecla 
Pressione, segure e solte

Troca de Layout Guia integrada 
Deslize para esquerda/direita
Preservação de Shift lock no teclado QWERTY 
Teclas dedicadas no layout 
Automático com base no tipo de campo

Métodos de Entrada Digitação por toque tradicional 
Entrada de voz pelo Google Mobile Services (GMS)

Feedback Háptico (vibração) ao pressionar a tecla 
(configuração do sistema) 
Som ao pressionar a tecla (configuração do sistema)
Mudança de cor visual ao pressionar a tecla 
Pré-visualização acima da tecla pressionada

Especificações do Teclado Corporativo
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Sede Corporativa / 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
mseurope@zebra.com

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