
123Scan 
VEJA POR QUE MAIS DE MEIO MILHÃO DE USUÁRIOS JÁ  
ELOGIARAM O 123SCAN

O Assistente De Configuração Mais Simples Do Setor
Se você pensa que configurar scanners é um problema, pense novamente. Nosso utilitário patenteado 123Scan da 
Zebra tem um assistente de configuração patenteado que simplifica todas as etapas da implantação de um scanner. 
Repleto de recursos e funcionalidades para economizar tempo, ele é intuitivo o bastante para novos usuários. Desde o 
início, ele detecta seus dispositivos de captura de dados automaticamente e guia você pelo processo de configuração. 
Você terá a mesma facilidade para atualizar o firmware do scanner, testar grandes quantidades de dispositivos, mostrar 
códigos de barras ou imagens e gerar relatórios. Não é surpresa que centenas de milhares de administradores de TI 
confiam nele.

Testes Eletrônicos Sem Esforço Em Tempo 
Recorde 
Com o 123Scan, os testes são mais rápidos 
e 100% precisos. Esse utilitário oferece algo 
totalmente novo ao setor: a capacidade de 
detectar e programar seus scanners, sem 
a necessidade de digitalizar um código de 
barras. Os usuários podem fazer o download 
de parâmetros e atualizar o firmware em 
uma etapa rápida. Salve as configurações 
em um arquivo de configuração que você 
pode distribuir via e-mail, fazer o download 
eletronicamente para um scanner ou 
imprimir como um código de barras de 
programação único. Pela primeira vez, a 
atualização do firmware não envolve mais 
configurações perdidas que evitam que seu 
scanner se comunique com o host. O 123Scan 
preserva e recarrega automaticamente suas 
configurações pré-atualização. E a adição 
de um ou mais hubs USB permite o modo de 
atualização em massa, para testes em grupos 
de 10 scanners simultaneamente.

Capacidade De Mostrar Imagens E Códigos 
De Barras 
Proteja seu processo contra erros. O 123Scan 
pode mostrar códigos de barras digitalizados 
no DataView, incluindo caracteres não 
imprimíveis, e documentar tudo em um 
relatório compatível com o Microsoft Word. 
Conectado a um scanner de imagens, o 
123Scan pode capturar, mostrar e salvar 

imagens no seu computador. Além disso, ele 
permite a otimização das configurações de 
captura de imagens.

Garanta A Compatibilidade Com Seus 
Sistemas Existentes 
Aproveite ao máximo seu investimento. Com 
o 123Scan, você pode integrar os scanners 
da Zebra facilmente ao seu ambiente de 
hardware e aplicativos. O 123Scan pode 
programar seu scanner com uma regra 
de formatação de dados avançada (ADF) 
que formata o código de barras antes que 
ele seja transmitido ao seu aplicativo de 
host, o que garante a compatibilidade.  
Manter-se atualizado também é muito 
fácil. Conforme novos modelos de scanner 
são disponibilizados, o 123Scan solicitará 
automaticamente que você faça o download 
das atualizações.

Opções De Relatório Abrangentes  
Monitore seus scanners para garantir o 
desempenho máximo deles. No relatório 
de inventário, você pode ver uma lista dos 
scanners que foram colocados em execução, 
incluindo o número serial, número do modelo, 
versão do firmware, data de fabricação e 
muito mais. Com o relatório de configuração 
de parâmetros, você pode receber um 
documento compatível com o Microsoft Word 
que mostra cada parâmetro programado nos 
seus scanners e o valor associado a eles. Use 

o relatório de estatísticas para documentar 
todas as estatísticas consultadas e o valor 
associado a elas.

Vá Além Do Código De Barras 
Sua empresa precisa de mais que hardware 
para enfrentar os desafios de digitalização 
mais complicados de hoje em dia. Ela precisa 
de software para atender às necessidades 
dos funcionários. É por isso que nossos 
dispositivos de captura de dados contêm o 
DataCapture DNA, o código genético que 
simplifica toda a experiência de digitalização 
da Zebra. Como uma das muitas ferramentas 
do DataCapture DNA, o 123Scan facilita muito 
a implantação de scanners.
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ELIMINE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DO HARDWARE
Para mais informações, acesse  www.zebra.com/123scan  

ou acesse nosso diretório global em www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/123scan
http://www.zebra.com/contact
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