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Obtenha Mais Tecnologia
O LEITOR DE IMAGEM 2D 
RESISTENTE DA ZEBRA FORNECE 
INFORMAÇÕES PRECISAS PARA 
AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO 
AMBIENTE INDUSTRIAL

Acesso em tempo real dos seus 
dados de negócios - cada polegada 
de seu armazém ou espaço de 
produção - é vital para o sucesso. 
A produtividade depende da 
disponibilidade das informações 
necessárias aos seus funcionários 
para agilizar os processos de 
fabricação ou para coletar, 
organizar e reabastecer o estoque 
de forma mais eficaz. Os leitores de 
imagem 2D ajudam a proporcionar 
um cumprimento impecável, para 
dar-lhe visibilidade precisa ao longo 
de suas operações e transformá-
las em receitas mais rapidamente. 
Eles capturam informações em 
tempo real para que você saiba 
exatamente o que tem e para onde 
deve ir, permitindo que gerencie de 
forma eficaz as necessidades dos 
seus clientes e crie oportunidades 
de crescimento. 

Mantenha sua força de trabalho

produtiva e seus processos simplificados
Fácil captura de todos os códigos de barra
Aumente a produtividade com um dispositivo que pode ler todos os 
códigos de barra padrão da indústria - 1D e 2D. Os leitores de imagem 
2D da Zebra podem lidar com qualquer coisa, incluindo leitura de 
códigos de barra danificados ou digitalização em ambientes muito 
claros ou muito escuros. Mesmo quando cobertos de graxa ou pó, eles 
continuam a trabalhar bem e produzir os mesmos resultados confiáveis.

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
Digitalização mais rápida é simples quando não há necessidade  
de alinhar o dispositivo ou o código de barras.

Alcance melhorado
Os códigos de barra podem ser digitalizados de várias distâncias (até 30 
pés) de forma que a produtividade do funcionário e a eficiência da linha 
de produção não são interrompidas pela necessidade de se aproximar 
de itens. 

Fator Resistente
Ambientes industriais precisam de leitores de imagem robustos 
construídos para suportar o uso pesado e condições adversas. Nossos 
dispositivos robustos combinam a tecnologia de captura de dados líder 
da indústria com um exterior praticamente imune a danos. 

Obtenha mais. 
Faça mais.
SOLUÇÕES EFICIENTES PARA 
IMAGENS 2D DA ZEBRA - PARA 
MANUFATURA E ARMAZÉM.
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RESUMO DE SOLUÇÕES
MANUFATURA E ARMAZÉM

PARA DESCOBRIR COMO OBTER MAIS E REALIZAR MAIS COM OS LEITORES DE IMAGEM
2D RESISTENTES DA ZEBRA PARA MANUFATURA E ARMAZÉM: CLIQUE AQUI

Ótimos leitores de imagem 2D da Zebra para manufatura  
e armazéms
DS3608 SR/ DS3678 SR – leitor de imagem resistente e com fio  
DS3608 HP/ DS3608 HD – leitor de imagem resistente e com fio 
DS3608 ER – leitor de imagem de alcance estendido sem fio

Faça Mais Negócios
POSSIBILITE PROCESSOS MAIS 
RÁPIDOS E EFICAZES

Desempenho imbatível
Os leitores de imagem 2D da líder de mercado 
Zebra fornecem o desempenho necessário 
para suportar as aplicações industriais que 
lhe ajudam a se conectar com informações em 
tempo real.

1. RASTREAR E LOCALIZAR

Códigos de barra 2D identificam componentes 
ao longo do processo de manufatura.

• Fácil de detectar detalhes de componentes, 
incluindo número de série, data de fabricação, 
número do lote, local de fabricação, etc.

• Coloque lotes ruins de quarentena e 
identifique itens em falta, discrepâncias ou 
danos antes que eles afetem os processos ou 
do armazém ou a produção.

2. TRABALHO EM PROCESSO

Códigos de barra permitem o rastreamento de 
todos os materiais e produtos semiacabados 
ao longo do processo de produção.

•  O rastreamento garante que as peças 
certas estejam no lugar certo na hora 
certa, aumentando a produtividade e 
simplificando as operações.

•  Otimiza o fluxo de bens e materiais 
e identifica qualquer problema de 
produtividade.

3. ENVIO E RECEBIMENTO

Etiquetas de transporte muitas vezes incluem 
vários códigos de barra - como uma mistura de 
códigos 1D e 2D.

•  Os leitores de imagem 2D da Zebra 
fornecem digitalização simultânea, o 
que permite que encomendas sejam 
identificadas e verificadas em tempo real. 

4. COLETA E EMBALAGEM

Como rótulos muitas vezes possuem diferentes tipos de código de 
barras, um scanner que pode capturar tanto 1D e 2D simplifica a coleta, a 
embalagem e o envio de encomendas. 

•  Como os leitores de imagem 2D da Zebra podem ler todos os tipos 
de códigos de barra, os funcionários podem responder rapidamente 
às mudanças nas demandas de produção e erros, e os pontos de 
estrangulamento são reduzidos.

Por que escolher a tecnologia 2D da Zebra?
Alguns dos maiores fabricantes e operadores de armazéms  
do mundo contam com a qualidade comprovada e superior dos leitores 
de imagem 2D da Zebra.

Leitores de imagem 2D concebidos para todos os ambientes industriais 
– um amplo portfólio que varia em tamanho e portabilidade inclui 
leitores de imagem portáteis, de mãos livres, híbridos e resistentes.

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. Nossa 
longa história de inovações inclui o primeiríssimo scanner robusto de 
código de barras.

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. 

Construído para ambientes industriais - nossos scanners são projetados 
para funcionar confiavelmente nos mais exigentes ambientes industriais.


