Mobility DNA da Zebra
Vantagens integradas

Ao contrário da concorrência, a Zebra atende
a todas as suas necessidades com recursos
de software para cada tipo de usuário,
caso de uso e computador móvel da Zebra
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Toda compra de hardware é uma
compra de software disfarçada
Não basta ter um hardware excepcional
No mundo atual, com a aceleração contínua dos avanços tecnológicos, é o
software que seus computadores móveis empresariais trazem que determina
se eles continuarão relevantes, ágeis e com alto desempenho, mantendo o alto
retorno sobre o investimento durante todo o ciclo de vida. É por isso que todos
os computadores móveis empresariais da Zebra têm uma vantagem integrada:
o Mobility DNA da Zebra.
Desenvolvido como resultado de décadas de P&D e milhares de casos de
uso, o Mobility DNA da Zebra é um pacote de recursos de software repleto de
aplicativos, utilitários e ferramentas com facilidade de uso superior e habilidades
dinâmicas que ajudam a sua equipe a realizar tarefas dentro do prazo. Das
operações à TI e aos desenvolvedores, você se beneficiará com um fluxo contínuo
de aperfeiçoamentos, upgrades e lançamentos de software que melhorarão o
desempenho e agregarão novos recursos.
O Mobility DNA da Zebra amplia a duração dos seus investimentos com recursos
de software integrados e inteligentes que ajudam a garantir que as funcionalidades
existentes atendam continuamente aos padrões mais altos e recentes.

O software como diferencial
Hardware da Zebra mais software da Zebra
Suas interações de hardware mudarão com o tempo. Sem o software certo,
seus dispositivos não conseguirão se adaptar às necessidades dinâmicas da
sua empresa. Com o Mobility DNA da Zebra, desde o início você tem acesso a
aplicativos, utilitários e ferramentas integrados que maximizam o desempenho
dos dispositivos, da implantação até a integração e a segurança, facilitando o
gerenciamento e a otimização.
Milhares de computadores móveis para implantar e configurar? Você está no
controle. Há uma ameaça à segurança cibernética dos seus dispositivos? Você
está protegido. Um novo conjunto de tarefas para seu tablet robusto? Você tem
tudo para realizá-las. Sua equipe valorizará como o Mobility DNA ajuda a aumentar
a produtividade, reduzir a rotatividade e agilizar os resultados de negócios,
agregando valor em cada etapa do ciclo de vida dos dispositivos.
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Integração
Os desenvolvedores podem criar e integrar
aplicativos para computadores móveis em menos
tempo, com mais facilidade e menos riscos

O Mobility DNA da Zebra
capacita suas equipes
Ofereça às equipes as ferramentas
necessárias para enfrentar os
desafios exclusivos de cada função.

Programe uma vez, execute em diversas plataformas
Inclua recursos empresariais avançados
Utilize as APIs e amostras de código da Zebra

Enterprise Mobility Development Tool Kit
Aproveite ao máximo os recursos dos seus dispositivos

Enterprise Browser
Crie aplicativos web repletos de recursos

DataWedge
Integre os dados capturados com os dispositivos Android
da Zebra aos seus aplicativos com toda a facilidade, sem
programação cara e demorada

Desenvolvedores de aplicativos
e fornecedores independentes
de software
Têm acesso à integração rápida e fácil de aplicativos
para evitar o desenvolvimento lento e repleto de
erros, que pode atrasar as implantações.

Administradores de TI
Têm acesso a segurança e controle, além de
gerenciamento simplificado de dispositivos,
eliminando configurações demoradas e
vulnerabilidades a riscos de segurança.

Gerentes de operações
Podem localizar, ligar e otimizar os dispositivos para
maximizar o tempo de atividade, evitando riscos
de falhas e resoluções de problemas que possam
ser custosas.

Funcionários da linha de frente
Recebem dispositivos e ferramentas de software
otimizados para uma experiência de fácil utilização,
agilizando o desempenho, simplificando tarefas e
aumentando a produtividade.
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Segurança

Maximize a capacidade da equipe
de TI para lidar com ameaças novas
e emergentes
Receba mais de 10 anos de atualizações oportunas
Migre para o novo SO no seu ritmo
Monitore o status de segurança dos
computadores móveis em tempo real

Mobility Extensions (Mx)

Inclua camadas adicionais de recursos e
serviços fundamentais para proteger dados
empresariais e o acesso à rede

LifeGuard™ para Android™

Obtenha acesso fácil às métricas de toda
a frota de scanners, inclusive do estado de
integridade da bateria

Enterprise Home Screen

Especifique os aplicativos que os usuários
podem acessar, desabilite recursos
de dispositivos e inicie aplicativos
automaticamente

GMS em modo restrito

Desative os aplicativos do Google
Mobile Services que você não usa

Implantação

Prepare com rapidez e configure
facilmente conjuntos pequenos ou
grandes de computadores móveis
Faça a configuração praticamente sem curva
de aprendizagem
Automatize a preparação com escaneamento
ou toque NFC
Crie pacotes com todas as configurações
e prepare de maneira remota

StageNow

Capture qualquer código de barras em
praticamente qualquer condição na primeira vez

Zero-Touch da Zebra

Pré-configure os dispositivos adquiridos, que
já vêm provisionados para uma implantação
mais rápida
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Gerenciamento

Ajude a equipe de TI a reduzir a
complexidade do gerenciamento e da
manutenção de computadores móveis
Gerencie de forma centralizada dispositivos
em diversas localizações
Solucione problemas de software e SO
de forma mais rápida
Avalie a utilização de computadores móveis

Ferramenta Device Diagnostics

Teste os principais sistemas para eliminar
idas desnecessárias à assistência técnica

Device Tracker

Rastreie e localize com facilidade
dispositivos móveis da Zebra perdidos

WorryFree Wi-Fi (Analyzer)

Capture e analise dados e voz sem fio para
melhorar o desempenho de conectividade

Rx Logger

Otimização

Permita que os funcionários realizem
mais tarefas, melhorando seu
desempenho e a experiência dos
usuários dos computadores móveis

Garanta uma conectividade confiável e consistente
Localize dispositivos perdidos mesmo
se estiverem desligados
Unifique equipes, comunicação
e fluxos de trabalho

WorryFree Wi-Fi (Fusion)

Assegure uma experiência de Wi-Fi confiável e superior

Device Central

Gerencie acessórios com Bluetooth®

All-touch Terminal Emulation

Converta telas verdes utilizadas anteriormente em
experiências de usuário modernas e touchscreen

Enterprise Keyboard

Possibilite a digitação alfanumérica rápida e com precisão

Capture logs de sistema e aplicativos
para identificar problemas e evitar o envio
de dispositivos sem falhas para consertos

SimulScan

OEM Config (Mx)

Workforce Connect

Aplicativo de software que fornece uma
interface unificada para todas as APIs
de valor agregado da Zebra por meio
do EMM do cliente

LifeGuard-Analytics

Veja as atualizações de segurança
disponíveis, os dispositivos qualificados
e muito mais

Capture facilmente os códigos de barras corretos
(até 100 códigos de barras ao mesmo tempo)
Elimine as lacunas entre as equipes, os dados e as
informações

DataWedge

Crie com facilidade perfis personalizados, que permitem
capturas de dados mais rápidas em todos os fluxos de
trabalho

TekTerm

Migre aplicativos móveis do Windows CE para o Android

Enterprise Home Screen

Crie um dispositivo de uso único para garantir que os
computadores móveis sejam utilizados para o trabalho

Enterprise Browser

Ofereça aos funcionários uma experiência intuitiva e
baseada em gráficos para minimizar erros e dúvidas

Terminal Emulation Lite

Ofereça aos usuários uma interface touchscreen moderna,
com uma experiência automatizada, personalizada ou de
reformatação preditiva

Push-to-Talk Express

Ative instantaneamente a comunicação PTT na rede
Wi-Fi atual
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Zebra DNA

Vantagens integradas
O Zebra DNA é um pacote integrado de aplicativos, utilitários e ferramentas
de software que oferece experiências inigualáveis à sua equipe durante a vida
útil de qualquer dispositivo da Zebra: de computadores móveis a scanners,
impressoras, scanners RFID e muito mais.
As vantagens do Zebra DNA potencializam seu investimento em hardware da
Zebra com recursos resultantes de décadas de aprendizagem, oferecendo
experiências excepcionais e completas para cada tipo de usuário.

Descubra como os nossos padrões
contribuem para melhorar os seus
Acesse zebra.com/mobilitydna
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 (Europa,
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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