Recursos de suporte
abrangentes da Zebra
Explore as ferramentas on-line e os recursos de
informação práticos da Zebra
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Recursos de suporte de especialistas da Zebra que criaram soluções
para clientes
• As ferramentas online e os recursos de informação
práticos da Zebra ajudam nossos clientes a aproveitar
ao máximo os seus dispositivos, além de nos auxiliar
na resolução de problemas comuns dos dispositivos.
• Vamos explorar todas as ferramentas e recursos que a
Zebra fornece para ajudar o cliente a enfrentar seus
desafios.
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FORMAS DE OBTER O APOIO DE QUE VOCÊ PRECISA

zebra.com/support
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Device Diagnostic Tool
Exemplos de telas de diagnóstico de dispositivos
TESTE DE BOTÕES

TESTE DE TELA
SENSÍVEL AO TOQUE

TESTE DE BLUETOOTH

TESTE DE WIFI

Adicionar captura de tela e link
TESTE DE BATERIA
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TESTE DE WWAN

TESTE DO SCANNER

• Device Diagnostic Tool

•

Ferramenta gratuita da Zebra que pode ajudar a eliminar o alto
custo de todos aqueles retornos desnecessários de dispositivos
que, na realidade, não precisam de reparo.

•

Com este utilitário Mobility DNA, administradores e usuários
finais podem testar e diagnosticar instantaneamente a
operacionalidade principal em computadores móveis Zebra
apenas pressionando um botão para determinar a integridade e a
funcionalidade do sistema.

•

Os resultados revelam se o problema pode ser corrigido no local
pelo usuário ou se é necessário ir até o Zebra Repair Centre.

•

Se for necessário, os especialistas em suporte técnico da Zebra
podem aproveitar esses dados para solucionar problemas do
dispositivo por telefone para alcançar a resolução e manter o
dispositivo em operação no seu respectivo local.

•

E se o dispositivo precisar ser enviado para reparo, os resultados
do teste de diagnóstico do dispositivo auxiliam na identificação
correta do problema ao criar um pedido de reparo.

TESTE DE ÁUDIO

Suporte e downloads

Suporte e downloads

Encontre drivers, software, manuais, artigos
da base de conhecimento, vídeos
explicativos, firmware e muito mais.
• Suporte ao produto

Adicionar captura de tela e link

• Recursos de suporte
• Notificações de suporte
• Downloads de software
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Zebra VisibilityIQ
OneCare

Adicionar captura de tela e link

Zebra VisibilityIQ OneCare
Serviços de suporte
Zebra OneCare

•

A VisibilityIQ OneCare é uma ferramenta configurável baseada
na nuvem que estende a visibilidade do suporte além dos
recursos de reparo. Os clientes podem visualizar uma série de
relatórios de reparo, suporte técnico, contratos e LifeGuard™
Analytics com status codificado por cores para consulta rápida,
que indica as ações que devem ser tomadas em vários elementos
visuais.

•

Este benefício está incluído para titulares de contratos Zebra
OneCare® válidos para computadores móveis e scanners Zebra.

Outros recursos são:
• Navegação aprimorada e painel simplificado
• Substituição de relatórios manuais por uma ferramenta interativa
automatizada
• Melhorias no seletor de datas
• Recurso de administração de atribuição do local
• Relatórios no nível do site para identificar e isolar locais
problemáticos
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Perguntar à comunidade

Adicionar captura de tela e link
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Perguntar à comunidade
de suporte

zebra.com/support
community

• Use o fórum de discussão para entrar
em contato com usuários e parceiros
da Zebra, fazer perguntas e
compartilhar seus conhecimentos
sobre produtos da Zebra
• As postagens e respostas podem ser
vistas publicamente e o inglês é o
idioma principal do fórum de
discussão
• Receba crachás de reconhecimento
para ajudar outros membros da
comunidade

Pesquisar na base de
conhecimento

zebra.com/knowledge
Pesquisar na base
de conhecimento

• Acesso a artigos de conhecimento com
soluções e guias que abrangem vários
produtos da Zebra
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• Pesquisa de artigos ou navegação por
tópicos de produtos
• Mais de 4000 artigos em inglês e mais
de 2000 artigos traduzidos para chinês,
espanhol, francês e alemão e muitos
outros idiomas
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Solicitar um reparo

zebra.com/repair
Solicitar um reparo

OPÇÃO 1: Portal de pedidos de reparo
•

Ideal para grandes parceiros e clientes com pedidos de
reparo frequentes ou em massa

•

Autorizações instantâneas

•

Informações detalhadas sobre a garantia e a cobertura
do OneCare

•

Orçamentos imediatos para reparos por incidente
(pagos)

•

Atualizações do status de reparo em tempo real

OPÇÃO 2: Formulário de solicitação de reparo
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•

Disponível para pedidos de reparo com até 10
dispositivos

•

Autorização geralmente dentro de um dia útil

•

Informações básicas sobre a garantia e a cobertura do
OneCare

Solicitação de redefinição da
licença do software da
impressora

Solicitação de
redefinição da licença
do software da
impressora

zebra.com/license
reset

• O formulário de solicitação de
redefinição de licença é usado para
o ZebraDesigner Professional 3 e
Card Studio 2
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• Ao enviar o formulário, é criado um
caso, que é encaminhado à equipe
de suporte apropriada para
processamento imediato e envio de
resposta

Executar uma verificação
rápida de garantia

Executar uma
verificação rápida
de garantia

zebra.com/warranty
check

• Verifique o status de garantia do seu
produto Zebra online inserindo um
número de série de dispositivo válido
• Serão exibidas a data de início e de
fim da garantia do hardware
• Quando aplicável, será fornecida uma
data de início e uma data de fim do
contrato de serviços de suporte do
Zebra OneCare
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Executar uma verificação
rápida do status de reparo

Executar uma
verificação rápida do
status de reparo

zebra.com/repair
statuscheck

• Verifique o status do seu pedido de
reparo aprovado fornecendo o
número do pedido de reparo e o
endereço de e-mail válido
• Para usuários conectados à
Comunidade de Suporte, também
será fornecido o número de
rastreamento de remessa de retorno
do seu dispositivo reparado
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Registro

Comunidade
Comunidade
Zebra.com
Zebra.com
Portal
de
pedidos
de
reparo
da
Zebra
e
desuporte
Suporte
de
Suporte
Portal de pedidos de reparo da Zebra e comunidade de
comunidade de suporte

Portal
de
Portal de
pedidos de
pedidos
de
reparo
reparo

REGISTRO DE PARCEIROS

REGISTRO DE CLIENTE

Se sua organização for membro do PartnerConnect, entre em
contato com o administrador do parceiro para solicitar acesso ao
portal de pedidos de reparo da Zebra

O processo de registro de quatro etapas pode ser iniciado na
página de registro do portal de pedidos de reparo. Os usuários
que solicitam o acesso devem ter um endereço de e-mail válido

Um usuário que tenha acesso ao portal de pedidos de reparo da Zebra terá
acesso automático à Comunidade de Suporte e à Zebra.com
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Escaneie-me!
Recurso de suporte on-line

Respostas rápidas

Baixar ou assistir

Pedido de reparo

Conexão da comunidade

Acesse artigos da base
de conhecimento que respondem
às suas perguntas sobre o produto

Baixe manuais, drivers e
software. Assista a vídeos sobre
como usar seu produto

Envie um pedido de reparo e
acompanhe o status do
começo ao fim

Participe de nossa comunidade
de usuários e embaixadores da
Zebra de todo o mundo

zebra.com/knowledge

zebra.com/downloads

zebra.com/repair

zebra.com/supportcommunity
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