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Scan-to-Connect
CONEXÃO EM UMA ETAPA PARA EVITAR ESTRESSE NA
CONEXÃO DE SCANNERS
Com o utilitário Scan-to-Connect (STC) da Zebra, você pode conectar rapidamente dispositivos
de captura de dados da Zebra a um computador, tablet ou smartphone com Bluetooth em apenas
uma ação. O que costumava levar 15 passos e várias trocas de tela agora leva apenas um. Não se
preocupe com perdas ou corrupção de dados, o teclado HID aprimorado da Zebra cuida desses
problemas. Se você usar um SO Android, é possível inserir dados por meio de um teclado virtual e
até mesmo configurar o utilitário STC para executar seu aplicativo após a conexão com o scanner.
Com o STC, você economiza tempo e dinheiro, com o processo de conexão mais rápido do setor.
Elimine Etapas Adicionais
A dificuldade de conectar um
scanner com seu computador,
tablet ou smartphone terminou.
O Scan-to-Connect reduz
drasticamente o processo de
conexão para uma única ação.
Basta digitalizar o código de barras
do STC mostrado na tela do seu
dispositivo, e o leitor de imagens
se conecta automaticamente ao
computador, tablet ou smartphone.
É simples assim. Os sistemas
operacionais compatíveis incluem
Android e Windows.
Proteção de entrega de dados
Além do teclado HID padrão,
o utilitário STC é compatível
com o teclado HID aprimorado
da Zebra, que tem proteção de
entrega de dados, uma novidade
no setor. A proteção de entrega
de dados garante que os dados
sejam recebidos pelo seu
telefone ou tablet. Se os dados
forem corrompidos, eles serão
transmitidos novamente. No caso
de perda, você receberá um bipe
de erro para digitalizar o item
novamente.
Teclado virtual
Para usuários do Android, o
utilitário STC também tem um
teclado virtual para inserir
manualmente dados de itens sem
códigos de barras, ou no caso de

códigos ilegíveis (por exemplo,
códigos danificados).

deles, ajudando a trabalhar mais
rápido.

Execute Um Aplicativo
Automaticamente
Usar um SO Android oferece um
benefício adicional. Com o Scanto-Connect, você não só pode
conectar rapidamente seu scanner
ao dispositivo com Android,
você também pode executar seu
aplicativo de captura de dados
automaticamente.Depois que a
conexão com o leitor de imagens
for concluído, seu aplicativo será
executado automaticamente
pelo utilitário STC. A partir daí,
seu scanner e seu aplicativo
permanecerão conectados. E o
melhor é que você não precisa
modificar o aplicativo para usar o
STC!

Use Nosso Código-Fonte
Você não precisa reinventar a roda.
Se quiser implementar essa função
de código de barras de conexão
do STC ao seu próprio aplicativo,
você pode usar o código-fonte da
nossa implementação de referência.
Basta fazer o download como parte
do nosso kit de desenvolvimento
de software. Você verá que ele é
comprovado, livre de erros e de
confiança para desenvolvedores e
empresas do mundo todo.

Acelere Seus Fluxos De Trabalho
O Scan-to-Connect economiza
muito tempo. Em vez de lidar com
um processo de conexão trabalhoso
e muitas vezes frustrante, você
pode se concentrar em tarefas mais
importantes. O Scan-to-Connect
oferece aos seus funcionários a
conveniência de um conexão sem
esforço. Os funcionários que usarem
dispositivos Android verão ainda
mais valor no uso do utilitário STC.
Isso porque ele executa de forma
automática e sem interrupções o
aplicativo de captura de dados

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
Scan-to-Connect ajuda a integrar os
dispositivos de captura de dados da
Zebra de forma mais rápida e fácil.

TRABALHE MAIS RÁPIDO COM O SCAN-TO-CONNECT
Para mais informações, acesse www.zebra.com/scantoconnect
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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