A ANATOMIA DOS
COMPUTADORES MÓVEIS ZEBRA
MOBILITY DNA

O código genético que dá aos computadores móveis da Zebra
recursos empresariais diferenciados

Um Ecossistema de Software Único
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PRODUTIVIDADE

Gerenciamento simplificado de dispositivos e aplicativos
com ferramentas centralizadas e protegido
por uma segurança de classe empresarial.

Ferramentas de suporte com instalação rápida para melhorar
a experiência do usuário, agilizar a captura de dados
e aumentam a produtividade.

Maior controle e visibilidade
Tempo de atividade otimizado
Solução de problemas de forma mais rápida

Torne as tarefas mais fáceis
Termine as tarefas mais rapidamente
Maior precisão e menor tempo de inatividade
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FERRAMENTAS DE
DESENVOLVIMENTO

FERRAMENTAS
EMPRESARIAIS

Catalisadores de produtividade que otimizam a forma
como os funcionários se comunicam e interagem.

Integração perfeita para um desenvolvimento mais inteligente,
rápido e fácil de aplicativos empresariais.

Melhore as comunicações da força de trabalho
Melhore a colaboração entre funcionários
Melhor eficiência do fluxo de trabalho

Migração de SO simplificada
Implantações mais rápidas
Menos erros e atrasos
EMDK for
Android™
& Xamarin

Enterprise
Browser

Workforce
Connect

SmartDEX

PROTEGER
O ECOSSISTEMA
O Mx adiciona mais recursos que fortalecem o Android™ para uso
empresarial com maior segurança e controle.
Bloqueio de aplicativos
Criptografia de nível governamental
Proteção contra ameaças

CRIADO COM BASE NO SISTEMA
OPERACIONAL ANDROID
Maior flexibilidade

Menos treinamento e tempo para adoção

Máxima produtividade

Recupere o controle sobre seus computadores móveis
Now your mobile computers are really ready to go to work.
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GERENCIAMENTO
MAIS SIMPLES

MAIOR
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DESCUBRA AS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIAIS DO MOBILITY DNA
Entre em contato com seu representante da Zebra
ou acesse www.zebra.com/mobilitydna
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