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O código genético que simplifica toda a experiência de escaneamentoO código genético que simplifica toda a experiência de escaneamento

VÁ ALÉM DO CÓDIGO DE BARRAS

123SCAN POWERPRECISION+

SCAN-TO-
CONNECT

Solucione hoje os problemas de escaneamento de amanhã.

UDI SCAN+

Tire máximo proveito de seus scanners e seu dia de 
trabalho com produtividade sem interrupções.

FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE

• Escaneie vários códigos de barras de uma vez com 
uma única leitura

• Escaneamento de maior alcance com mais 
inteligência e rapidez

• Sem interferência de redes Wi-Fi

Obtenha insights e previsões para melhorar o 
desempenho e o custo total de propriedade.

FERRAMENTAS DE VISIBILIDADE

Simplifique drasticamente a implantação e 
manutenção de scanners, independentemente 
da quantidade.

FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO

• Configuração mais fácil da indústria
• Gerenciamento remoto sem necessidade de 

configurações constantes
• Funcionamento durante todo o turno de trabalho 

com análises sobre o estado da bateria

• Emparelhamento do scanner com dispositivos 
móveis em um passo simples

• Controle dos scanners sem fio da Zebra por um 
dispositivo móvel

• Agilização e simplificação do desenvolvimento de 
aplicativos

FERRAMENTAS DE 
DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS
Faça do desenvolvimento e integração de 
aplicativos um processo simples, rápido e tranquilo.
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DE SOFTWARE
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SCANNER 
CONTROL

Fale com seu representante da Zebra ou acesse www.zebra.com/DataCaptureDNA
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• Resolução remota de problemas
• Validação de configuração de dispositivos
• Métricas de produtividade em 

tempo real
• Análise de tendências de 

rendimento


