FICHA INFORMATIVA
MOBILITY DNA: POWERPRECISION CONSOLE

PowerPrecision Console
NÃO PERMITA QUE SUAS BATERIAS GASTAS REDUZAM A 		
PRODUTIVIDADE DOS SEUS FUNCIONÁRIOS
A cada minuto do dia, seus funcionários confiam nos computadores móveis Zebra Android para fazer mais
em menos tempo. À medida que as baterias dos seus computadores móveis envelhecem, elas perdem
a capacidade de durar um turno inteiro. O resultado? Os funcionários precisam dedicar o tempo deles
para localizar e trocar as baterias em vez de fazer suas atividades, o que reduz a produtividade. Mas, sem
visibilidade do estado da sua bateria, é impossível controlar o que não se vê. Até agora.
Apresentamos o PowerPrecision Console, uma solução gratuita do Mobility DNA da Zebra que oferece
todas as informações de que você precisa para identificar e retirar as baterias antigas da sua frota antes
que elas afetem a produtividade da sua força de trabalho. O resultado? Maior produtividade da força de
trabalho, aumento do tempo de funcionamento dos seus dispositivos móveis e um conjunto menor de
baterias a comprar e administrar.
Evite que as baterias gastas dos seus computadores móveis reduzam a produtividade dos seus
funcionários com o PowerPrecision Console.

FICHA INFORMATIVA
MOBILITY DNA: POWERPRECISION CONSOLE

Pronto e em operação em um dia

• Bom: as baterias estão em bom estado

Compatível com todas as suas baterias
PowerPrecision+ nos seus dispositivos móveis Zebra
Você recebe visibilidade do estado de todas as
baterias PowerPrecision+* nos seus computadores
móveis Zebra, o que permite controlar o estado das
suas baterias.

• Próximas do fim da vida útil (EOL): não

Fácil de implementar
Basta ativar o software do cliente PowerPrecision
Console nos seus dispositivos móveis Zebra para
coletar informações sobre o estado das baterias e
instalar o aplicativo do PowerPrecision Console em
qualquer servidor existente para ver as informações
da bateria no seu painel. Tanto os aplicativos do cliente
quanto do servidor estão disponíveis como parte do
seu contrato Zebra OneCare. Não é preciso adquirir
nenhuma licença. O cliente vem pré- instalado e
pronto para usar nos novos dispositivos da Zebra.
Além disso, você pode fazer o download dos
aplicativos através do Zebra Support Portal ou na
Google Play Store para dispositivos legados
compatíveis da Zebra.

Tão fácil que qualquer um pode usar
Painel intuitivo, não exige nenhum tipo de experiência
O design simples do painel permite que
praticamente qualquer pessoa da sua organização
possa monitorar o estado das baterias, sem precisar
de experiência técnica ou de TI. Os indicadores
parecidos com os de um semáforo (verde/amarelo/
vermelho) facilitam a identificação das baterias em
mal estado que precisam ser removidas da frota.
Você pode ver o estado de todas as baterias em
todos os seus dispositivos, ou somente das baterias
de um dispositivo específico. Além disso, com
acesso ao painel a qualquer hora e em qualquer
lugar, a equipe local ou os administradores de TI em
um escritório remoto podem controlar o estado das
baterias.
Coleta de dados flexível, você decide o que quer
ver e quando
Com limites fáceis de configurar, você decide
quando é preciso compilar os dados sobre o
estado das suas baterias e como quer definir-los:

conseguem mais reter uma carga completa

• EOL: não conseguem mais reter energia
suficiente para trabalhar, pode ser descartada
Dados detalhados da bateria com um só clique
Basta clicar em qualquer bateria para ver diversas
informações valiosas, como detalhes sobre o
estado da bateria, o histórico de análise, a data de
fabricação, o número de série e mais.

Controle total para você tomar as
ações necessárias
Notifique seus funcionários automaticamente
para que eles possam intervir
Você pode enviar uma notificação personalizada
para indicar aos usuários que é preciso retirar e
descartar as baterias identificadas como em mau
estado. A mensagem será mostrada
instantaneamente em uma janela pop-up, acima
de qualquer tela visível no dispositivo móvel. É
possível escolher entre enviar uma mensagem a
um único usuário ou enviar uma mensagem
simultaneamente a um grupo de usuários
selecionados por você.
Intervenha a tempo, sempre
É possível controlar o comportamento das janelas
pop-up de mensagens configuráveis para os
usuários finais dos dispositivos, para garantir que as
baterias sejam trocadas antes de ficarem sem
energia. Assim, você pode evitar tempos de
inatividade desnecessários. A janela de mensagens
pode ficar na tela e impedir o acesso a qualquer
aplicativo ou função do dispositivo até que a bateria
seja trocada ou pode mostrar um botão de soneca
para oferecer aos usuários a oportunidade de
concluir uma tarefa antes de trocar a bateria. Os
parâmetros programáveis do botão de soneca
permitem escolher quantas vezes é permitido adiar
a mensagem e em quanto tempo ela voltará a
aparecer.

Evite que suas baterias gastas reduzam a produtividade
dos seus funcionários com o PowerPrecision Console.
Para mais informações, acesse www.zebra.com/powerprecisionconsole

O PowerPrecision Console
apresenta todas as
informações relevantes
sobre as baterias instaladas
de que você precisa para
identificar e remover baterias
em mau estado da sua
frota. As informações ficam
disponíveis no dispositivo
móvel e no painel, que pode
ser acessado de praticamente
qualquer dispositivo —
computador desktop ou
portátil, tablet, etc.

Uma janela pop-up mostra
instruções para os usuários.
Você pode permitir que
os usuários ignorem a
mensagem e recebam
um lembrete para trocar
a bateria no futuro, ou
pedir que os funcionários
realizem a ação solicitada
antes de continuar a usar o
dispositivo.
As telas do software estão
sujeitas a mudanças.

* Exige o Android “M” e versões posteriores.
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