RESUMO DE SOLUÇÕES
VAREJO

Obtenha mais.
Faça mais.
SOLUÇÕES EFICIENTES PARA IMAGENS
2D DA ZEBRA - PARA VAREJO.

Obtenha Mais Tecnologia
OS LEITORES DE IMAGEM 2D
AVANÇADOS DA ZEBRA ACELERAM
A FINALIZAÇÃO DA COMPRA
E AUMENTAM A FIDELIZAÇÃO
DO CLIENTE
As principais interações que os
compradores têm com sua organização
frequentemente se dão no ponto de
venda. Você precisa de transações
rápidas e precisas para manter suas
filas fluindo com facilidade e seus
clientes voltando repetidas vezes.
Os leitores de imagem matriz 2D também
aumentam a produtividade - proporcionando
a capacidade de capturar os dados mais
importantes. Independentemente de digitalizar
códigos de barra 1D impressos tradicionais, um
cupom móvel 2D apresentado em um aplicativo
móvel ou assinaturas e informações de uma
carteira de motorista, os leitores de imagens 2D
da Zebra capturam os dados que você precisa,
na primeira vez, todas as vezes. Com a mais
ampla variedade de leitores de imagem 2D
específicos no mercado, existe um projetado
para seu negócio que vai ajudar a melhorar
o atendimento ao consumidor, incentivar
a fidelização e aumentar as vendas.

Capture a Venda, de Todas as Maneiras
Leia todos os códigos de barra
Os vendedores podem capturar praticamente qualquer código de
barra 1D ou 2D em praticamente qualquer condição, incluindo aqueles
danificados, rasgados, mal impressos ou difíceis de ler, em uma
velocidade impressionante. Os leitores de imagem da Zebra também
podem ler códigos de barra em telas de dispositivos móveis, para
habilitar fidelização e cupons móveis.
Leia múltiplos códigos de barra
Quando você precisa capturar informações importantes do produto
incorporadas em múltiplos códigos de barra em um pacote ou uma
ordem de serviço, a tecnologia de código múltiplos da Zebra torna
a tarefa rápida e fácil, lendo vários códigos de barras em uma única
puxada de gatilho.
Digitalização omnidirecional
Acelere a finalização da compra e agilize as filas, uma vez que não
é necessário alinhar o dispositivo com o código de barras.
Alcance melhorado
Muitos dos leitores de imagem 2D da Zebra oferecem alcance
melhorado, permitindo que os caixas digitalizem códigos de barra
a distâncias maiores, por isso não há necessidade de manusear o
dispositivo móvel do cliente ou atrasar a fila de pagamento. Isso é
especialmente útil para a digitalização de artigos grandes e volumosos
ou aqueles na parte inferior de um carrinho.
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Faça Mais Negócios
MANTENHA AS FILAS ANDANDO E AUMENTE A FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE
Desempenho incansável
Os leitores de imagem 2D da Zebra fornecem o desempenho líder da classe necessário para
aprimorar a experiência do cliente - com suporte a uma variedade de aplicações de valor agregado
que conduzem o seu negócio adiante.
1. MERCADO MÓVEL
Códigos de barra eletrônicos, digitalizados a
partir de uma tela de smartphone, tablet ou outro
dispositivo móvel:
• C
 upons móveis, incluindo descontos online
– mais fáceis, mais rápidas e mais baratas
de implementar, essas ofertas têm mais
probabilidade de serem resgatadas, o que
resulta em visitas repetidas.
• A
 plicativos de fidelização móvel - mudar de
cartão de plástico para dispositivos móveis
oferece maior comodidade, uma vez que o
aplicativo móvel está sempre à mão. Premiar
compras repetidas aumenta as vendas,
a satisfação e fidelização dos clientes,
permitindo que o seu negócio crie ofertas
mais dirigidas e personalizadas.
• P
 agamentos móveis, incluindo cartões de
presente em aplicativos móveis – fácil de
usar para pagar compras, eles aumentam
a satisfação do cliente uma vez que não
há nenhuma preocupação sobre carregar
dinheiro ou cartões de crédito.
2. LEITURA DE MÚLTIPLOS CÓDIGOS
DE BARRA
Artigos de alta qualidade muitas vezes têm
mais do que um código de barra numa etiqueta.
O leitor de imagem 2D da Zebra permite
que você escaneie esses códigos de barra
simultaneamente para preencher o banco
de dados.
• Insira rapidamente informações como o número
do item, data de fabricação, etc., para uso em
garantia ou registro do produto.
• F
 acilite o acesso a informações precisas e
em tempo real sobre o que você recebeu,
quando você recebeu e a situação em que
se encontrava. Aumente os níveis de serviço,
melhorando a exatidão dos preços e a
visibilidade.
3. VERIFICAÇÃO DE IDADE E
AUTOPREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS
• E
 scanear o código de barra na parte traseira
da carteira de motorista torna mais fácil a
verificação da identidade de um cliente.

• M
 onitoramento de devoluções – Esse método
preenche rapidamente o seu banco de dados
de devoluções, reduzindo os erros associados à
entrada manual e ajudando a controlar pessoas
que fazem muitas devoluções.
• V
 enda de itens restritos, como tabaco, bebidas
alcoólicas, armas de fogo, etc. - assegure-se que os
compradores não são menores de idade e reduza
sua responsabilidade como varejista.
• A
 utopreenchimento de formulários – Preencha
rapidamente solicitações de fidelidade ou de
crédito instantâneo em uma digitalização, sem
atrasar filas enquanto um cliente preenche um
formulário em papel.
4. OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)
Usando o leitor de imagens 2D você pode capturar
fontes OCR em cheques e formulários para preencher
o banco de dados e acelerar processos.
• L
 eia os caracteres MICR na parte inferior do
cheque para preencher um banco de dados e
simplificar o processamento.
• L
 eia números de notas fiscais ou de contas e
preencha as informações na solicitação.
5. IMAGENS E ASSINATURAS
Usando o leitor de imagens 2D você pode capturar
um imagens de um cliente, item, assinatura ou
documento.
• C
 artões de filiação - cartões personalizados com
imagens dos membros fortalecem a fidelidade,
tornando mais fácil verificar a filiação e as
atividades, e ainda assim mantendo a informação
acessível e confidencial.
• C
 omprovação de item devolvido / troca - fornece
informações precisas para proteger a integridade
de seu sistema de vendas e reduzir fraudes.
• C
 aptura de assinaturas e documentos - assim
como tirar uma cópia de prescrições para
farmácias, pode ser feito rápida e facilmente com
os geradores de imagem 2D da Zebra, sem a
necessidade de um scanner de mesa separado.
Significa menos tempo de espera para clientes e
menos dispositivos para você comprar, gerenciar
e instalar.
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Por que escolher a tecnologia 2D da Zebra?
Todos os dias varejistas em toda a América do Norte, incluindo algumas
das maiores empresas do mundo, contam com a qualidade comprovada
e superior dos geradores de imagem 2D da Zebra.
Um leitor de imagem 2D para atender cada varejista - com um amplo
portfólio que varia em tamanho e portabilidade, desde portátil
e hands-free até fixo, existe um gerador de imagem para todos os tipos
de ambientes de varejo.
Leitores de imagem 2D Zebra para varejo
MP6000 – Leitor de imagem biótico e multiplanar
DS4308 – Leitor de imagem com fio e portátil
DS9808 – Leitor de imagem híbrido portátil/hands-free
DS6878 – Leitor de imagem 2D sem fio com Bluetooth
DS7708 – Leitor de imagem 2D complementario 		
CC5000 – Kiosk de auto-atendimento
DS4800 – Leitor de imagem personalizável

Escolha o número um - um pioneiro para códigos de barra há mais de
35 anos, possui mais de 2000 anos de experiência coletiva entre nossa
equipe de pesquisa e desenvolvimento. Temos uma longa história de
inovações - desde o desenvolvimento do primeiro scanner portátil
até a criação do primeiro gerador de imagem RFID/2D em um único
dispositivo.
Tecnologia inovadora e fácil de gerenciar - a ferramenta 123Scan² da
Zebra torna a configuração do seu gerador de imagem fácil e rápida.
SMS, nosso Serviço de Gestão do Scanner, permite que você gerencie
todos os seus geradores 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.
Projetado para o varejo - nossos geradores de imagem se adaptam às
mudanças e aos desafios que atualmente afetam os varejistas.

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

Sede Corporativa / América do Norte

+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico

Sede EMEA

Sede América Latina

+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

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

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