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Preferred Symbol
PARE DE COBRIR CÓDIGOS DE BARRAS. MELHORE A
PRODUÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.
Você conhece a rotina. Uma etiqueta tem vários códigos de barras, mas você só precisa capturar
um. Cobrir os outros códigos com adesivos gasta um tempo valioso. Deixe o Preferred Symbol
ajudar. Esse recurso de priorização isola apenas o código de barras que você quer e exclui o
restante. Com menos esforço e risco de erros, você verá que ele é uma ferramenta perfeita para o
trabalho.
Isole Um Código De Barras Entre Muitos
Com o Preferred Symbol, você pode dar a um
código de barras específico prioridade sobre o
restante. Ao pressionar o gatilho, seu scanner
da Zebra capturará e enviará apenas o símbolo
prioritário. O limite de tempo do Preferred
Symbol especifica por quanto tempo o
scanner tenta decodificar um código de barras
prioritário antes de enviar os outros no campo
de visão.
Agilize Os Processos
Pense na economia de tempo. O Preferred
Symbol torna obsoleta a prática tediosa de
cobrir códigos de barras indesejados com
adesivos. Ele garante a digitalização apenas
do código de barras desejado. Facilmente
programado com seu aplicativo, você pode
especificar um símbolo preferencial diferente
para cada tela de entrada, liberando os
funcionários para se concentrar em outras
atividades.
Reduza Os Erros
Quando falamos do processamento de
códigos de barras, capturar os dados errados
pode ter um efeito enorme na segurança, no
cronograma e no resultado. Ainda assim, a
chance de erros é maior ao tentar digitalizar
apenas um código de barras específico entre
vários. O Preferred Symbol é sua rede de
segurança. Ele garante que o código de barras
certo seja selecionado, o que evita erros caros.

Fácil De Programar
Intuitivo o bastante para usuários novos,
o assistente do 123Scan guiará você pelo
processo de configuração do seu dispositivo
de captura de dados, incluindo o Preferred
Symbol. O 123Scan oferece opções de
programação: simplesmente digitalizar um
único código de barras de programação ou
fazer um download via USB. Precisa programar
um grupo de scanners remotamente? Use
o serviço de gerenciamento de scanner da
Zebra. Quer que seu aplicativo configure seu
scanner de forma diferente de acordo com a
tela de entrada? Considere isso feito com o kit
de desenvolvimento de software da Zebra.
Vá Além Do Código De Barras
Sua empresa precisa de mais que hardware
para enfrentar os desafios mais complicados
de hoje em dia. Ela precisa de software para
atender às necessidades dos funcionários. É
por isso que nossos dispositivos de captura de
dados contêm o DataCapture DNA, o código
genético que simplifica toda a experiência de
digitalização da Zebra. Como uma das muitas
soluções do DataCapture DNA, o Preferred
Symbol maximiza a produtividade dos
funcionários.

FAÇA DA EFICIÊNCIA UMA PRIORIDADE
Para mais informações, acesse www.zebra.com/preferredsymbol
ou acesse nosso diretório global em www.zebra.com/contact
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Sede corporativa e da América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede da Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede da EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Sede da América Latina
+55 11 4180 8178
la.contactme@zebra.com
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