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ScanSpeed Analytics
IDENTIFIQUE CÓDIGOS DE BARRAS PROBLEMÁTICOS.		
AGILIZE SEUS PROCESSOS.
Quanto mais rápido seu scanner puder capturar e ler dados, melhor para você e para sua
empresa. Mas como você pode saber se tem como melhorar? O ScanSpeed Analytics
mostra isso. Use a tecnologia patenteada do ScanSpeed Analytics para identificar
tendências de decodificação visualmente e isolar o que atrasa soas transações. Depois,
transforme essa visibilidade em desempenho eliminando códigos de barras problemáticos
do seu inventário para acelerar sua experiência de digitalização.
Identifique Códigos De Barras
De Baixo Desempenho
Nem todo código de barras
é processado com a mesma
velocidade. Códigos de barras
brilhantes, circulares, enrugados,
danificados ou de baixa
qualidade podem atrasar seu
fluxo de caixa. No passado, você
tinha que viver com isso, sem
saber e sem poder caracterizar
o impacto negativo. Nunca mais.
Em um recurso patenteado, o
ScanSpeed Analytics registra
automaticamente todos os
códigos de barras digitalizados
no scanner por simbologia. No
seu grupo de scanners, você
pode identificar os códigos
de barras com digitalização
mais lenta e o tempo de
processamento deles. Com um
só botão, você pode ver quais
são os códigos de barras mais
lentos na sua empresa.
Valide Com Uma Imagem
Quando se trata de mostrar
aos seus fornecedores o
problema com um código

de barras, uma imagem
vale mais que mil palavras.
A tecnologia patenteada
do ScanSpeed Analytics
captura automaticamente
uma imagem do código de
barras problemático. Use-o
para incentivar o fornecedor
a solucionar o problema e, se
necessário, como um auxílio
visual para tirar artigos da sua
prateleira
Avance Com O Tempo
Conforme você continua a
descontinuar códigos de
barras não otimizados, é
possível monitorar a melhoria
na velocidade das suas
digitalizações. Com nosso
histograma de scanner
patenteado, é fácil ver como a
velocidade de processamento
melhora com o passar do tempo
no seu grupo de scanners.
Quanto menor a curva, melhor.
Acesse Com Facilidade
Intuitivo o bastante para novos
usuários, o 123Scan facilita a
obtenção de dados estatísticos,

como o ScanSpeed Analytics, em
ambientes de laboratório. Que tal
ter acesso remoto ao status e aos
parâmetros dos seus scanners?
Nós oferecemos duas opções:
o Serviço de Gerenciamento
de Scanner (SMS) da Zebra
ou o WMI (Instrumentação de
Gerenciamento do Windows) da
Zebra.
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
ferramentas do DataCapture
DNA, o ScanSpeed Analytics
oferece uma visibilidade
visionária para agilizar o fluxo de
caixa.

SATISFAÇA SUA SEDE DE VELOCIDADE
Para mais informações, acesse www.zebra.com/scanspeedanalytics
ou acesse nosso diretório global em 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
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