PRINT DNA

O CÓDIGO GENÉTICO

QUE TRANSFORMA AS IMPRESSORAS

Com recursos catalizadores para empresas

FERRAMENTAS
DE DESENVOLVIMENTO

FERRAMENTAS
DE VISIBILIDADE

Integre-se com a tecnologia de hoje e de amanhã, com
a maior facilidade de uso da classe.

Detecte e analise o status e a integridade das impressoras
com Link-OS em tempo real para tomar medidas decisivas.

Conecte-se com a nuvem de forma direta e segura

Previna problemas com a visão de quais impressoras estão

Instale novas impressoras rapidamente em ambientes

em estado de alerta ou em estado crítico

complexos de rede e ERP

Substitua planilhas manuais de seguimento de ativos

Crie aplicativos nativos em várias plataformas

Integre-se a ferramentas de gerenciamento de mobilidade
empresarial populares
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FERRAMENTAS
DE GERENCIAMENTO

FERRAMENTAS
DE PRODUTIVIDADE

Adicione e controle grandes volumes de dados de

Melhore o desempenho da impressora para que os funcionários

impressoras com Link-OS sem esforço e de qualquer lugar.

e as máquinas possam trabalhar da melhor maneira possível.

Faça implantações em grande escala

Corte o tempo de treinamento e as cargas de trabalho com uma

Identifique as impressoras com Link-OS nas redes
Envie novas configurações e novos protocolos
de segurança

El sistema operativo para
impresoras más inteligente
que existe

Solucione problemas remotamente de maneira

experiência de usuário comum e personalizável
Abra instantaneamente um aplicativo ou uma página da Web
Melhore a precisão e a velocidade de saída
Imprima em mais linguagens que impressoras comuns
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O QUE HÁ DENTRO
DAS IMPRESSORAS É IMPORTANTE
RECEBA CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADORAS EXCLUSIVAS
DAS IMPRESSORAS COM LINK-OS DA ZEBRA:
MELHOR
DESEMPENHO

GERENCIAMENTO
REMOTO SIMPLIFICADO

INTEGRAÇÃO
FACILITADA

DESCUBRA A GÊNESE DE UMA EXPERIÊNCIA DE IMPRESSÃO
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