
Multi-Code Data Formatting (MDF)
DIGITALIZE VÁRIOS CÓDIGOS DE BARRAS COM UM SÓ BOTÃO

O que acontece quando uma etiqueta tem vários códigos de barras? Provavelmente, você está 
capturando um por vez, um processo demorado e trabalhoso. O Multi-Code Data Formatting (MDF) 
muda tudo isso. Com um único botão, seu scanner 2D pode decodificar todos os códigos de 
barras, modificá-los exatamente da forma como seu host precisa deles e transmiti-los na sequência 
correta.

Digitalize Vários Códigos De 
Barras Com Um Só Botão 
Seus dias de digitalizar um 
código de barras por vez 
terminaram. Com o MDF, você 
pode apertar o botão uma 
vez para decodificar todos 
os códigos de barras de uma 
etiqueta, formatá-los para 
seu host com a formatação 
de dados avançada (ADF) da 
Zebra e enviá-los na ordem 
certa. Essa solução rápida 
com certeza deixará você 
satisfeito 
Fácil De Programar 
Intuitivo o bastante para 
usuários novos, o assistente 
do 123Scan guiará você pelo 
processo de configuração do 
seu dispositivo de captura de 
dados, incluindo a geração 
de uma regra de MDF. O 
123Scan oferece opções de 
programação: simplesmente 
digitalizar um único código 
de barras de programação 
ou fazer um download via 

USB. Precisa programar 
um grupo de scanners 
remotamente? Use o serviço 
de gerenciamento de scanner 
da Zebra. Quer que seu 
aplicativo configure seu 
scanner de forma diferente 
de acordo com a entrada? 
Considere isso feito com o 
kit de desenvolvimento de 
software da Zebra.
Acesse o YouTube para 
assistir ao nosso vídeo de 
treinamento do Multi-Code 
Data Formatting. Vê-lo em 
ação mostrará como ele pode 
ser poderoso.
Faça Mais Com Menos Erros 
Reduza drasticamente o risco 
de erros. O MDF oferece a 
você a vantagem dupla de 
aumentar a produtividade 
e reduzir os erros. Aperte 
o botão e capture até 20 
códigos de barras em uma 
etiqueta. Os códigos de 
barras estão localizados em 
vários lados de uma caixa? 

Sem problemas. Basta manter 
o gatilho pressionado e 
passar seu scanner pelas 
superfícies. Nunca foi tão 
fácil e preciso capturar vários 
códigos de barras.
Vá Além Do Código De 
Barras  
Sua empresa precisa de 
mais que hardware para 
enfrentar os desafios 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 soluções do 
DataCapture DNA, o Multi-
Code Data Formatting define 
um padrão mais alto de 
produtividade e precisão.
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RECEBA O DESEMPENHO MULTITAREFAS DO MDF
Para mais informações, acesse  www.zebra.com/MDF  

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

http://www.zebra.com/mdf
http://www.zebra.com/contact
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