RESUMO DE SOLUÇÕES
HOTELARIA

Obtenha mais. Faça mais.
SOLUÇÕES EFICIENTES PARA IMAGENS 2D DA
ZEBRA - PARA A INDÚSTRIA HOTELEIRA.

Obtenha Mais Tecnologia

OS AVANÇADOS LEITORES DE IMAGEM
2D COBREM TODOS OS PONTOS DE
CONTATO COM O CLIENTE

Superar expectativas é o segredo do
sucesso na indústria hoteleira. Hóspedes
satisfeitos sempre voltam e esperam ser
recompensados pela fidelidade. Isso
está impulsionando o aumento rápido
de aplicativos móveis de fidelidade e a
necessidade de leitores de imagem 2D
em lugares onde eles não eram usados
antes. Quer seja no café local ou no
rápido drive thru, os clientes querem
carregar seus cartões de presente móveis
e pagar com uma digitalização rápida do
seu smartphone, assim as compras são
rastreadas e eles recebem recompensas.

Proporcionar uma experiência excepcional ao cliente também
é essencial para hotéis e espaços de entretenimento. Leitores
de imagem 2D possibilitam isso. Desde escanear itens na loja
de presentes até validar ingressos no teatro, seja numa tela ou
impressos em papel, leitores de imagem 2D da Zebra mantêm as
filas andando e os convidados voltando.

Capture o código,
ganhe o consumidor
Leia todos os códigos de barra
Além de ler códigos de barra tradicionais 1D e 2D encontrados
em ingressos, artigos de loja de presentes, cartões de registro e
cartões de fidelidade de plástico, os leitores de imagem da Zebra
podem ler códigos de barra eletrônicos. Exibidos em telas de
dispositivos móveis ou tablets, possibilitam pagamento móvel,
fidelização e cupons em aplicativos.
Digitalização omnidirecional
Agilize as filas, uma vez que não é necessário alinhar o dispositivo
com o código de barras..
Alcance melhorado
Muitos de nossos leitores de imagem 2D oferecem alcance
melhorado, por isso você pode escanear códigos de barra que são
difíceis de alcançar, não havendo necessidade de atrasar o fluxo de
clientes ou manusear o dispositivo móvel do cliente.
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Faça Mais Negócios

AGRADE OS HÓSPEDES E AUMENTE
A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE
Desempenho incansável
Os leitores de imagem 2D da Zebra fornecem
o desempenho necessário para suportar
digitalização de códigos de barra tradicionais
e aplicações móveis.
1. MERCADO MÓVEL
Códigos de barra eletrônicos podem
ser digitalizados a partir de uma tela de
smartphone, tablet ou outro dispositivo:
• P
 agamentos móveis - os clientes podem
carregar o seu cartão de presente móvel
e usá-lo para pagar as compras sem ter
que se preocupar em carregar dinheiro ou
cartões de crédito.
• A
 plicativos de fidelização móvel - transferir
o programa de fidelização do cartão de
plástico para dispositivos móveis significa
que o cartão de fidelidade do cliente está
sempre à mão. Os clientes ganham pontos,
ofertas e cupons para compras repetidas
e empresas ganham informações valiosas
sobre hábitos de consumo para que
possam personalizar suas ofertas de forma
mais dirigida.
• C
 upons móveis - envie descontos e ofertas
diretamente para dispositivos móveis
para incentivar os clientes a voltarem e
direcionar o tráfego.
2. VERIFICAÇÃO
Digitalizar o código de barra na parte traseira
da carteira de motorista possibilita que a
equipe obtenha automaticamente informações
de identidade e outros detalhes..
• M
 onitoramento de identidade - entrada
automática de dados assegura a precisão e
ajuda a acelerar as filas de check-in ou de
pagamento.
• V
 erificação de idade - ajuda a garantir que
os itens com restrição de idade, como
tabaco ou álcool, não sejam servidos para
hóspedes menores de idade.

• A
 utopreenchimento - Escaneie a carteira de motorista de um cliente
para inscrevê-lo rapidamente no seu programa de fidelidade.
• Captura de imagem - capture uma imagem de seu hóspede e imprima
em um cartão de fidelidade ou acesso para monitorar o acesso e
acompanhar as compras ou visitas.

Por que escolher a tecnologia
2D da Zebra?
Hotéis, restaurantes e espaços de entretenimento de todo o mundo
contam com a qualidade comprovada dos leitores de imagem 2D da
Zebra para ajudá-los a proporcionar o atendimento ao cliente superior
que os clientes esperam.
Existe um leitor de imagem 2D feito para você - com um amplo portfólio
de ofertas de portáteis, hands-free, com e sem fio, a Zebra tem o leitor
de imagem 2D específico para atender as necessidades de cada
aplicação e ambiente.

Leitores de imagem 2D da Zebra para a indústria hoteleira
DS9808 – Leitor de imagem 2D portátil/mãos livres híbrido
DS9208 – Leitor de imagem mãos livres
DS4308 em Intellistand – Leitor de imagem com suporte
DS457 – Leitor de imagem fixo de pequenas dimensões

Somos líderes de mercado - pioneiros em pesquisa de códigos de barra
há mais de 35 anos, possuímos mais de 2000 anos de experiência
coletiva entre nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento. A nossa
longa história de inovações inclui o primeiro scanner portátil, o primeiro
scanner sem fio e o primeiro leitor de imagem 2D híbrido para unir a
ergonomia de portátil e hands-free em um único dispositivo.
Tecnologia cotidiana que é fácil de implementar - a ferramenta 123Scan²
da Zebra torna a configuração do seu leitor de imagem fácil e rápida.
SMS, nosso Serviço de Gestão do Scanner, permite que você gerencie
todos os seus leitores de imagem de um único local centralizado. E nosso
Kit de Desenvolvimento de Softwares proporciona a flexibilidade de
realmente personalizar sua solução para tarefas específicas e sistemas
sob medida.
Nossos leitores de imagem são desenvolvidos por peritos na indústria
hoteleira - utilizando a vasta experiência da nossa equipe em hotéis,
restaurantes e espaços de entretenimento, desenvolvemos produtos
que melhor atendam os desafios específicos e as mudanças que afetam
o seu negócio.

PARA DESCOBRIR COMO OBTER MAIS E REALIZAR MAIS COM OS LEITORES
DE IMAGEM 2D ZEBRA PARA A INDÚSTRIA HOTELEIRA: CLIQUE AQUI

Sede Corporativa / América do Norte

+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA

+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Sede América Latina

+55-11 4130-8178
la.contactme@zebra.com
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