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SimulScan

UM NOVO NÍVEL DE AUTOMAÇÃO EM CAPTURA DE DADOS 		
PARA O ANDROID
Se você quiser simplificar e proteger a captura de códigos de barras e documentos da sua empresa contra erros, o SimulScan da Zebra facilita
isso. Basta integrar as soluções Multi-Barcode e Document Capture do SimulScan ao seu aplicativo nativo do Android, para levar a automação
de processos para um novo nível, reduzindo o tempo dos ciclos, aumentando a eficiência dos funcionários e a precisão das tarefas. As versões
Standard do Multi-Barcode e do Document Capture do SimulScan não são só fáceis de configurar e de integrar, elas também são gratuitas! E, se
você precisar de recursos avançados, as versões Professional estão disponíveis por um baixo valor por dispositivo.

Multi-Barcode
Seus funcionários precisam capturar vários códigos de barras
em itens diferentes? Ao pressionar o botão de digitalização
apenas uma vez, o Multi-Barcode do SimulScan permite a
captura simultânea de todos os códigos de barras ou de códigos
específicos em uma etiqueta. Chega de perder tempo em
digitalizações repetidas. Os critérios de combinação flexíveis
permitem uma seleção fácil dos códigos de barras certos.
Benefícios do SimulScan Multi-Barcode
• Reduza o tempo de digitalização e o tempo dos ciclos — sem mais
digitalizações repetidas para capturar todos os códigos de barras
necessários
• Fluxos de trabalho mais tranquilos — sem a necessidade de cobrir
os códigos de barras em volta antes da digitalização
• Captura simultânea de códigos de barras e novas informações
para melhorar as operações
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Document Capture

Seus funcionários precisam capturar dados de um formulário
estruturado? Com o SimulScan Document Capture, seus
funcionários podem capturar códigos de barras, campos de texto,
números de telefone, caixas de verificação e imagens, tudo com
o pressionamento de um único botão. Você pode até detectar
se há uma assinatura presente e definir o fluxo de trabalho
adequado. Como os dados são preenchidos instantaneamente
nos campos certos do seu aplicativo empresarial, não há a
necessidade de inserir dados manualmente, o que elimina o custo
e a oportunidade de erros.
Benefícios do SimulScan Document Capture
• Reduza significativamente seus custos eliminando a inserção
manual de dados
• Reduza significativamente os erros por meio da captura de dados
automatizada
• Consiga 100% de conformidade com um registro de
auditoria completo
• Reduza o tempo dos ciclos com um processamento instantâneo no
ponto de transação

LEVE A CAPTURA AUTOMATIZADA DE CÓDIGOS DE BARRAS E DOCUMENTOS PARA
O PRÓXIMO NÍVEL NA SUA EMPRESA COM O SIMULSCAN, EXCLUSIVO DA ZEBRA.
Para mais informações, acesse www.zebra.com/simulscan ou acesse nosso diretório de contato em www.zebra.com/contact
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Resumo dos recursos do SimulScan
MULTI-BARCODE

RECURSOS

Standard

DOCUMENT CAPTURE

Premium

Standard

Premium

Nenhuma, sem
custo

$

Nenhuma, sem
custo

$$

N/D

SIMULSCAN_MB-PREM

N/D

SIMULSCAN_PREM
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Quantidade máxima do grupo de códigos
de barras
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100
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OCR-A/OCR-B (MRZ, como passaportes e
controles)

•

•

•

•

•
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•
•
•
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20

20

Licença do dispositivo
SKU
RECURSOS DO MULTI-BARCODE
Código de barras específico, campos fixos
Código de barras específico, quantidade
variável
Qualquer tipo de código de barras,
quantidade fixa
Grupo de códigos de barras comuns,
quantidade fixa

•
•

Grupos de códigos de barras comuns,
quantidade dinâmica/variável
Verificação de vários caracteres
Identificação única de dispositivo (BETA)

•
•

RECURSOS DO DOCUMENT CAPTURE
Captura de imagens (câmera = colorida,
leitor de imagem = preta e branca)
Detecção de assinaturas
Reconhecimento óptico de caracteres
(OCR): linha única ou várias linhas
Reconhecimento óptico de marcas (OMR)
detecta caixas de verificação

Computadores
móveis da Zebra
compatíveis
• MC3300
• TC55 (KitKat)
• TC51/TC56
(Marshmallow)
• TC70/TC75 (KitKat
e Lollipop)
• TC70x/TC75x
(Marshmallow)
• TC8000 (KitKat
e Lollipop)
Para ver a lista mais atual
de dispositivos Zebra
compatíveis, acesse:
https://developer.zebra.
com/community/tools/
simulscan/
supported-devices
Para saber mais sobre
como integrar o SimulScan
ao seu aplicativo nativo do
Android, acesse:
http://techdocs.zebra.
com/simulscan
O SimulScan e outras
soluções do Mobility DNA
só estão disponíveis nos
dispositivos Zebra
Android. Para saber quais
soluções são compatíveis
com os computadores
móveis Zebra Android,
acesse: https://developer.
zebra.com/mobilitydna

RECURSOS ADICIONAIS
Máximo de campos por modelo

10

20

Processamento 100% no dispositivo
Opções de implantação flexível

Integração com aplicativos via DataWedge e EMDK para Android
Criador de modelos baseado na nuvem gratuito e fácil de usar
Escolha leitor de imagens ou câmera para seu caso de uso
Interface do usuário intuitiva e flexível

Fácil de usar e gerenciar

Função de pré-visualização avançada
Processamento de imagens automático
Inclui automaticamente informações de data e hora
Fácil solução de problemas com o modo de depuração
Sede Corporativa / América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

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

Sede América Latina
+55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com
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