FICHA INFORMATIVA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SCANNER (SMS)

Serviço de Gerenciamento de Scanner (SMS)
NÓS SIMPLIFICAMOS O GERENCIAMENTO REMOTO PARA
TRÊS ETAPAS SIMPLES
Se você busca simplicidade, o Serviço de Gerenciamento de Scanner (SMS) da Zebra é a sua
solução ideal para gerenciar scanners da Zebra remotamente. Com esse utilitário gratuito, você
pode configurar parâmetros, atualizar o firmware e acessar informações sobre o ativo, tudo isso sem
esforço. Em algumas etapas simples, você pode programar seus scanners remotamente e ir embora.
O SMS cuida do resto. Pense na economia de tempo e dinheiro. Bem-vindo à solução que você
pode configurar e esquecer, para reduzir drasticamente seu custo total de propriedade.
Simplificado Para Três Etapas Simples
O que antes exigia um esforço hercúleo, agora é
incrivelmente simples e pode ser feito em apenas
três etapas.
1.	
Gere um pacote do SMS usando seu utilitário
123Scan, o assistente de configuração fácil de
usar que praticamente faz o trabalho por você.
2. Implante o pacote usando suas ferramentas de
rede.
3.	
Carregue. Após o recebimento do pacote, o
agente do SMS o carregará no scanner e cuidará
do resto. É simples assim.
Configure No Ponto De Uso
Imagine se a configuração de scanners não
precisasse de uma pré-implantação em uma
estação, de uma intervenção do operador no local
ou de uma digitalização de código de barras para
estabelecer a comunicação. Nós imaginamos,
e o resultado é o SMS. Com ele, você pode
estabelecer uma comunicação automaticamente
entre o scanner e seu aplicativo de host. Não é
preciso um console para executar as operações.
Basta conectar e ir embora. O pacote do SMS cuida
dos detalhes de programação para que você não
precise se preocupar com nada.
Por que sofrer com a criação de um pacote de
gerenciamento remoto quando o assistente
do 123Scan torna tudo tão mais fácil? Tudo
que você precisa está lá, desde uma lista de
verificação de implantação até vídeos instrutivos
fáceis de entender. Esse assistente altamente
instrutivo guiará você pelo processo de nomear
seu pacote, selecionar seu dispositivo e decidir
qual configuração e versão do firmware você

prefere. A saída do assistente é um pacote do
SMS, e as configurações dele são documentadas
automaticamente para você. Agora, basta carregar
seu pacote do SMS no host do seu scanner usando
suas ferramentas de gerenciamento de rede de
terceiros. Depois disso, o agente do SMS carregará
o conteúdo do pacote para seu scanner. É simples
assim
Reduza Os SKUs De Scanner
Em vez de comprar vários SKUs de scanner, você
pode comprar um só e configurá-lo de diversas
maneiras. Com o SMS, você pode criar pacotes
especificamente para seu caixa, sua doca de
descarga e sua farmácia. Basta carregar o pacote
certo no host de scanner certo, e o SMS cuidará do
resto.
Elimine Taxas De Licenciamento
O SMS está disponível sem custo adicional. Como
o SMS funciona com todos os scanners da Zebra
e com o firmware padrão deles, você não precisa
gastar dinheiro com taxas de licenciamento.
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 Serviço de
Gerenciamento de Scanner permite que você
implante e mantenha frotas de scanners inteiras
com a maior facilidade de uso.

RECEBA A MAIOR ECONOMIA DE TEMPO
Para mais informações, acesse www.zebra.com/sms
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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