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Mais rapidez no retorno e na adoção pelo usuário final para seus investimentos em RFID 

A identificação por radiofrequência (RFID) está cada vez mais presente em várias indústrias, desde o varejo e o 
setor de saúde até a manufatura e o transporte. Todos os dias surgem novos caso de uso. Com uma implantação 
correta, sua empresa poderá esperar grandes melhorias de desempenho. Porém, se a implantação não for feita 
corretamente, poderá perder os ganhos esperados em produtividade e eficiência. 

Uma implantação complexa de RFID pode aumentar o risco dos negócios, o gerenciamento da mudança pode ser 
difícil, e a falta de experiência em implantações de RFID pode levar a baixas taxas de adoção. O design de RFID é 
um Serviço Exclusivo da Zebra que garante que você evitará essas armadilhas e terá um retorno integral do seu 
investimento em RFID.

Como líder do setor em dispositivos de ponta conectados, a Zebra oferece acesso a anos de expertise no design, 
implantação e gerenciamento de projetos de RFID. O design de RFID apresenta à sua empresa os princípios e 
técnicas de práticas recomendadas comprovadas. Com cobertura para todos os aspectos do seu projeto de RFID, 
você receberá o suporte de que precisar, quando precisar. 

Acelere a conclusão do seu projeto de RFID
Tanto se você precisa projetar uma nova solução de RFID quanto se tiver que resolver problemas em um projeto 
estancado, a Zebra oferece especialistas em RFID que podem acelerar sua implantação.

Aprenda com projetos de sucesso
O tempo perdido com o retrabalho de aspectos essenciais de um projeto de RFID não apenas atrasa a data de 
implantação, como também aumenta significativamente os custos. Se for necessário treinar novamente a equipe 
em novos princípios de RFID, o projeto pode atrasar e a verba, que normalmente já é limitada, pode ficar ainda 
mais apertada. O design de RFID garante que você comece seu projeto corretamente e evite gastos adicionais 
significativos ou desnecessários.

Aumente a probabilidade de sucesso
Com suporte disponível do começo ao fim, você pode aprimorar o design, as funcionalidades e a adoção pelos 
usuários finais, elementos críticos para o sucesso do seu projeto de RFID.
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Acelere a implantação do seu projeto de RFID e tire o máximo proveito 
das oportunidades que ele oferece, somente com o design de RFID

Para mais informações, acesse www.zebra.com/signature
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Visão geral Impacto nos negócios

Avaliação 
e design  
de RFID

A Zebra oferece o plano abrangente e detalhado de que você precisa para implantar a 
solução de RFID de maior sucesso:

• Definição dos requisitos técnicos e de negócios
• Levantamento das suas instalações para garantir a implantação e o desempenho 

adequados e definir processos futuros
• Desenvolvimento da sua solução de RFID de acordo com as práticas recomendadas 

da Zebra
• Criação de um plano técnico de implantação para maximizar o desempenho 

nas suas instalações
• Disponibilização de um workshop operacional de RFID para definir suas 

necessidades operacionais

Garantia de que as taxas de 
leitura sejam consistentes 
e que a tecnologia RFID 
proporcione as melhorias 
esperadas no desempenho 
da empresa.

Testes com RFID

Quando o plano estiver pronto, os serviços completos de instalação da Zebra ajudarão 
a deixar sua solução pronta para usar:

• Criação de um design de solução específico para seu ambiente físico
• Estabelecimento de um plano para a correta instalação das etiquetas, software, 

hardware e infraestrutura de rede de RFID

Apresentação de um projeto 
de RFID de última geração, 
pronto para aprimorar suas 
operações.

Implantação de 
RFID e resolução 

de problemas

A partir do dia em que você começar a usar sua solução de RFID, a Zebra pode oferecer 
toda a expertise técnica necessária para alcançar seu pico de eficiência operacional:

• Suporte técnico no dia do lançamento para garantir que tudo funcione conforme 
o esperado

• Identificação e resolução de qualquer problema técnico inicial que possa afetar 
o desempenho

• Definição e planejamento para a expansão da sua solução

Suporte no local para garantir 
que você continue colhendo 
os benefícios do aumento na 
produtividade e na eficiência.

Por que escolher a Zebra? 
Na Zebra, reconhecemos que, para manter a competitividade, as empresas 
precisam ser tão inteligentes e conectadas quanto o mundo em que vivemos. 
Enquanto outros fornecedores se concentram em seus próprios produtos, 
nosso foco está nas suas prioridades de negócios. O design de RFID é apenas 
um exemplo de como fazemos isso: otimizando a velocidade, o custo e a 
probabilidade de sucesso do seu projeto RFID.
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