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Usługa Install & Configure Assist (ICA) firmy 
Zebra – instalacja, konfiguracja i pomoc  
DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH DRUKAREK ZEBRA

SZYBKIE WDRAŻANIE I MAKSYMALNA PRODUKTYWNOŚĆ DRUKAREK ZEBRA 
O KRYTYCZNYM ZNACZENIU DLA TWOJEJ FIRMY

Drukarki Zebra odgrywają ważną rolę w działaniach Twojego przedsiębiorstwa. Zbyt 
często jednak są one wprowadzane na jednym z ostatnich etapów w harmonogramie 
projektu. Sprawne i dobrze zdefiniowane wdrożenie jest krytycznym elementem 
realizacji projektu w wyznaczonych ramach czasowych i budżetowych oraz w sposób 
pozwalający osiągnąć oczekiwane korzyści z inwestycji przedsiębiorstwa w nową 
technologię. 

Korzystając z usługi Install & Configure Assist (ICA) firmy Zebra, możesz ograniczyć 
konsekwencje typowych błędów popełnianych w znacznej liczbie wdrożeń, skracając 
tym samym czas wdrożenia i podnosząc wydajność drukarki.

Cel: szybkie i zoptymalizowane wdrożenie drukarek 
Podczas instalacji w przedsiębiorstwie nowej drukarki termicznej jako elementu procesów biznesowych  
o krytycznym znaczeniu istotne jest, aby drukarka została szybko przygotowana do pracy i działała właściwie od 
samego początku. Drukarki marki Zebra to urządzenia oparte na zaawansowanej technologii, zdolne do obsługi 
różnych nośników i współpracy z wieloma systemami. Taka elastyczność to ogromna zaleta, jednak w praktyce 
tak liczne zmienne – np. zasilanie, podłączenie do sieci, konfiguracja do druku na określonych nośnikach, 
optymalizacja jakości druku i kalibracja – mogą wpłynąć na efektywność i jakość systemu wdrożonych drukarek. 

Aby maksymalnie wykorzystać rozbudowane możliwości drukarki, musi być ona skonfigurowana  
i zoptymalizowana odpowiednio do pracy w określonym środowisku operacyjnym przedsiębiorstwa. Jednak  
z powodu setek możliwych do wyboru ustawień drukarki instalacja i konfiguracja drukarki termicznej może być 
zadaniem wymagającym specjalistycznych umiejętności i czasochłonnym nawet dla najbardziej doświadczonych 
informatyków.



Rozwiązanie: precyzyjnie zaprojektowany proces zarządzany przez specjalistów firmy Zebra
Świadczone przez nas usługi wsparcia dla milionów drukarek i wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu 
udanych wdrożeń drukarek na całym świecie zapewniają nam dogłębny wgląd w procesy wdrażania i kwestie 
operacyjne. Wiele firm przeprowadza instalację i konfigurację tych zaawansowanych i specjalistycznych 
drukarek termicznych na zasadzie „prób i błędów”, co może niepotrzebnie opóźniać wdrożenie urządzeń. Dane 
firmy Zebra pokazują, że tego typu podejście prowadzi do konieczności wprowadzania poprawek i korzystania  
z pomocy powdrożeniowej, co może powodować dalsze zakłócenia w działaniach przedsiębiorstwa. 

Bezpośredni dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat drukarek Zebra optymalizuje wdrażanie tych 
zaawansowanych technologii druku. Usługa ICA obejmuje precyzyjnie zaprojektowany i sprawdzony proces 
instalacji i konfiguracji z zastosowaniem specjalnie stworzonych narzędzi, realizowany przez wyszkolonych 
specjalistów firmy Zebra – co oszczędza użytkownikom czas i pieniądze i zapobiega niepotrzebnym problemom, 
a jednocześnie pozwala informatykom w Twojej firmie korzystać z naszej ogromnej wiedzy i doświadczenia.

Klucz do przewidywalnego wdrożenia wysokiej jakości 
Jest wiele czynników, które mogą wpływać na efektywność i jakość wdrożenia sprzętu w Twoim 
przedsiębiorstwie – uruchomienie i podłączenie do sieci, konfiguracja do druku na określonych nośnikach 
oraz optymalizacja jakości druku i kalibracja. Wykorzystując dogłębne doświadczenie firmy Zebra, natychmiast 
wejdziesz na właściwą ścieżkę prowadzącą do przewidywalnych ram czasowych i wdrożenia wysokiej jakości. 

Każdy klient korzystający z usługi ICA zostanie obsłużony przez wyszkolonego technika firmy Zebra, który 
poprowadzi go przez precyzyjnie zaprojektowany i zaawansowany technologicznie, przetestowany i sprawdzony 
proces realizowany etapami z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi instalacyjnych i konfiguracyjnych  
w celu zapewnienia przewidywalności wdrożenia pod względem zarówno czasu, jak i jakości. Od rozpakowania 
i uruchomienia aż po zoptymalizowane drukowanie pierwszych etykiet i zapis wybranej konfiguracji – otrzymasz 
wysokiej jakości wdrożenie swojej drukarki Zebra.

Usługa ICA firmy Zebra pomoże Ci w przeprowadzeniu skutecznej i szybkiej instalacji drukarki, realizując 
Twój projekt w wyznaczonych ramach czasowych i budżetowych – co zapewni płynny przebieg krytycznych 
procesów biznesowych w Twojej firmie, umożliwiając dostarczanie produktów i usług klientom.
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Razem z drukarką wykup usługę ICA firmy Zebra, która pomoże Ci szybko wprowadzić drukarkę do pracy  
i zoptymalizować ją pod kątem określonych potrzeb operacyjnych przedsiębiorstwa. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.zebra.com/ICA lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Zebra 
albo jej partnerem handlowym.
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