
PRZM Intelligent Imaging Platform 
INTELIGÊNCIA INTEGRADA PARA UMA LEITURA DE IMAGENS 
MAIS RÁPIDA, INTELIGENTE E A UMA DISTÂNCIA MAIOR

A PRZM define um novo padrão para a leitura de imagens 2D com inovações movidas pelo desempenho 
exclusivas da Zebra. É ela que torna nossos leitores de imagens superiores. Com base na plataforma PRZM, 
cada dispositivo de captura de dados combina uma mistura ideal de hardware inteligente, software e óptica 
para atender a diferentes necessidades e orçamentos. O resultado é uma melhoria de 53% na velocidade1, 
30% na distância de leitura2 e 56% na eficiência3 para uma digitalização feita na primeira tentativa, o que 
melhora o desempenho, o consumo de energia e a experiência do usuário.

Capture Tudo, Sempre Na 
Primeira Tentativa  
Um código de barras impossível 
de ser lido é um aborrecimento 
para os clientes e um atraso 
para os funcionários. Muitas 
vezes, as etiquetas estão 
raspadas, com impressão ruim, 
distorcidas, sujas, obstruídas ou 
enrugadas. Nessas condições, 
elas exigem uma inserção 
manual de dados que atrasa 
fluxos de trabalho e de caixa. 
Acelere drasticamente o 
tempo de decodificação com 
a tecnologia PRZM patenteada 
que transfere parte do processo 
de decodificação para o ASIC, 
em vez do processador. O 
decodificador pode interpretar 
e transmitir os dados a uma 
velocidade impressionante para 
manter funcionários e equipes 
trabalhando.
Amplie Seu Alcance 
Não é preciso deixar o caixa 
ou a empilhadeira para 
ler um código de barras. 
Com a tecnologia PRZM, os 

funcionários podem digitalizar 
códigos de barras a uma 
distância de até 23 metros, 
dependendo do seu leitor de 
imagens. Isso é especialmente 
útil para digitalizar itens grandes 
e volumosos ou aqueles no 
fundo do carrinho ou no alto de 
uma estante do armazém.
Reduza Os Custos 
Reduza os gastos com 
uma tecnologia que reduz 
o consumo de energia. A 
tecnologia PRZM digitaliza até 
56% mais códigos de barras 
por ciclo de bateria que a 
concorrência3, o que ajuda a 
reduzir o valor da conta de 
eletricidade..
Adapte-se Para O Futuro   
Não importa se você está 
na saúde, armazenamento, 
varejo ou manufatura, suas 
necessidades de captura de 
dados estão mudando. Com 
a tecnologia PRZM, você 
fica melhor equipado para 
ler praticamente qualquer 

tipo de dados que o futuro 
trará. Capture códigos de 
barras 1D e 2D, assim como 
Digimarc®, códigos de barras 
em dispositivos móveis, OCR, 
PDF417, imagens, assinaturas 
e documentos. A lista não para 
aí. Nós estamos melhorando 
constantemente a tecnologia 
PRZM para manter você à frente 
e resolver os problemas de 
amanhã hoje mesmo.
Vá Além Do Código De Barras   
Enfrentar os maiores desafios 
empresariais de hoje 
exige hardware e software 
inteligentes que atendam 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, a tecnologia 
PRZM elimina tarefas que usam 
muitos dados para maximizar 
cada hora do trabalho. 

Fontes: 1. O DS8100 da Zebra digitaliza códigos de barras em dispositivos móveis 34% mais rápido que a concorrência 2. O 3600 da Zebra digitaliza a uma distância pelo menos 30% 
maior que a concorrência 3. O 3600 da Zebra decodifica até 56% mais digitalizações por ciclo de bateria que a concorrência
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ACERTE CADA LEITURA
Para mais informações, acesse  www.zebra.com/PRZM 

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

http://www.zebra.com/PRZM
http://www.zebra.com/contact
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Sede corporativa e da América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede da Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede da EMEA 
zebra.com/locations 
mseurope@zebra.com

Sede da América Latina
+55 11 4180 8178
la.contactme@zebra.com


