Soluções da Zebra para armazéns

Facilite seu
caminho de modernização
Descubra soluções inovadoras e dicas úteis

INTRODUÇÃO

FOLHETO
SOLUÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DE ARMAZÉNS

Existe um jeito melhor de se modernizar
Descubra o caminho com a Zebra
Você não está sozinho
ZEBRA DNA

Nós entendemos. A demanda por serviços de alto nível está transformando o ambiente de negócios. No entanto, essa mudança
não é fácil, ainda mais porque há muitas coisas em jogo. Entendemos as dificuldades da modernização e podemos dar vida à sua
visão e até mesmo oferecer maneiras de deixar seu plano ainda melhor. Inovamos para criar o portfólio mais amplo e aprofundado
do setor e colaboramos com um ecossistema cada vez maior de parceiros estratégicos para resolver os seus desafios operacionais.
Com uma variedade tão ampla de opções, você tem a flexibilidade de ajustar as soluções aos seus desafios, objetivos e ambiente.

Agilize a modernização no seu ritmo

Planeje seu próximo passo
Use a nossa abordagem para identificar onde você está agora e quais são suas oportunidades a futuro. Ajudaremos a criar um
roteiro para agilizar esse caminho. Com a nossa abordagem em cinco fases, você pode aumentar a visibilidade dos fluxos de
trabalho da sua empresa em tempo real, aproveitar a equipe de forma mais eficiente, obter insights mais rápidos e criar operações
preditivas e adaptativas.

OPERAÇÕES DE ENTRADA

Uma boa ideia é utilizar uma abordagem em fases para aumentar a visibilidade operacional. Isso é representado no nosso Modelo
de Maturidade de Armazéns da Zebra. Dessa forma, é possível fazer upgrades ou inovações no seu ritmo, sem precisar fazer
grandes alterações nas operações. Isso também garante que você tenha a base necessária para aumentar a sofisticação da
tecnologia, além de reduzir o risco e acelerar os fluxos de trabalho.

OPERAÇÕES DE SAÍDA

Modelo de Maturidade de Armazéns da Zebra
Um marco estratégico para acelerar a modernização
Automação
Agir
Act
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Coleta básica de dados
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Otimização de equipes e ﬂuxos de trabalho

Descentralizado e reativo
Cumprimento de metas
de desempenho estáticas

Sistemas de gerenciamento de armazéns
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Fase 3
Uso direcionado de
visibilidade em tempo real

Fase 4
Uso organizado de
visibilidade em tempo real

Fase 5
Operações preditivas
e adaptativas

Aumente a produtividade com
escaneamento ultrarrobusto,
impressão confiável e
computação móvel Android™.

Aumente a conformidade e
reduza atrasos com maior
visibilidade operacional.

Analise, otimize e ordene
dados de ponta em tempo
real para direcionar recursos
e melhorar as operações.

Faça previsões e adapte-se em
tempo real às necessidades
dinâmicas da cadeia de
suprimentos e do consumidor.

Implemente uma estratégia
de mobilidade
de alto nível para otimizar
as operações.

©2020 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. Proibida a reprodução integral ou parcial do Modelo de Maturidade de Armazéns sem autorização da Zebra Technologies Corp.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

Fase 1
Fase 2
Controle básico
Uso otimizado
das operações de negócios da mobilidade

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS
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FOLHETO
SOLUÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DE ARMAZÉNS

Imagine as possibilidades
Isso é só o começo do que a Zebra pode fazer por você
Cada operação é única

OPERAÇÕES DE ENTRADA

Seja qual for o tipo de operação, conte com a
Zebra para assegurar sua vantagem competitiva.

ZEBRA DNA

Seus negócios são diferentes de todos os outros, por isso, suas opções de
tecnologia também deveriam ser. Nosso portfólio tem soluções para cada uma
das suas necessidades de modernização. É claro que ele é amplo demais para
caber em apenas um folheto. Por isso, destacamos uma seleção das opções
mais inovadoras e eficientes, organizadas por áreas operacionais específicas
dos armazéns. Incluímos também dicas úteis de especialistas do setor, que
recebem consultas de clientes como você todos os dias. Este folheto serve
como guia prático e informativo para pensar nos seus próximos passos.

Quando pensar na Zebra, pense em...

Identificação por radiofrequência (RFID), sensores e tecnologia
de localização para se beneficiar de visibilidade em tempo real,
melhor utilização de ativos e orientação sobre os próximos passos

Várias camadas de segurança que só a Zebra Technologies
oferece para garantir a sua tranquilidade
Suprimentos sempre excepcionais para impressão de etiquetas
com código de barras e cartões ou impressão e codificação de
RFID para satisfazer as necessidades do seu armazém

Uma gama completa de serviços profissionais para ajudar você a
agilizar o sucesso e maximizar o retorno sobre o investimento

Conheça todas as possibilidades que oferecemos e nosso
Modelo de Maturidade de Armazéns.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

Serviços de suporte e visibilidade sempre disponíveis para
maximizar o desempenho e tempo de atividade dos dispositivos,
mantendo as suas operações em funcionamento dia e noite

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

Soluções inteligentes e inovadoras que conectam pessoas, ativos
e inventários em fluxos de trabalho colaborativos

GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

Aplicativos de software, ferramentas para desenvolvedores e
utilitários integrados e inteligentes que ampliam o potencial do
nosso hardware e dos seus funcionários da linha de frente

OPERAÇÕES DE SAÍDA

Computação móvel, escaneamento e impressão feitos para o seu
setor, ambiente, tarefas e trabalhadores da linha de frente
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Zebra DNA
Graças ao amplo conjunto de software, aplicativos
e utilitários do Zebra DNA, os computadores móveis,
scanners e impressoras da Zebra são dispositivos
prontos para qualquer empresa.

ZEBRA DNA

O que o hardware tem por dentro é importante
Com inteligência integrada, os dispositivos da
Zebra têm mais potência e melhor desempenho

Mobility DNA

O Mobility DNA protege os dispositivos Android
da Zebra e os prepara para uso empresarial desde
o primeiro dia, além de expandir os recursos de
desenvolvimento para aprimorar a integração com os
aplicativos da sua empresa.

DataCapture DNA
Feito para scanners da Zebra
O DataCapture DNA simplifica a
experiência de escaneamento da
integração à implantação, além do
gerenciamento contínuo.

Print DNA
Feito para impressoras desktop, móveis
e industriais da Zebra

OPERAÇÕES DE ENTRADA

Feito para computadores móveis de mão,
vestíveis, veiculares
e tablets Android da Zebra

Com as ferramentas de software do Print DNA,
é fácil configurar, usar, gerenciar e proteger as
impressoras da Zebra.
OPERAÇÕES DE SAÍDA
GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

Ferramentas de desenvolvimento

Simplifique drasticamente a implantação,
a manutenção, a proteção e a resolução
de problemas em computadores móveis,
scanners e impressoras da linha de frente.

Ajude os funcionários do armazém a fazer
mais em menos tempo, seja com scanners,
impressoras ou computadores móveis.

Reduza o tempo e os riscos usando
ferramentas que ajudam a criar aplicativos
nativos em várias plataformas.

• Integração com as principais
soluções de gerenciamento de
mobilidade empresarial (EMM) para
você supervisionar toda a frota de
dispositivos móveis

• Impressoras e computadores móveis
com interface gráfica de usuário para
agilizar o treinamento

• Kits de desenvolvimento de software
para scanners, computadores móveis e
impressoras para agilizar a programação

• Mais precisão, menos atrasos e menor
tempo de inatividade

• Integração perfeita com o sistema
operacional Android™, oferecendo uma
solução personalizada, segura e completa

• Implantação, atualização e
gerenciamento remotos de segurança
e configurações
• Energia para todo o turno de trabalho
com análises sobre o estado da bateria

• Simplificação de processos demorados
com várias etapas

• Crie as soluções de impressão mais
funcionais e eficientes

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

Ferramentas de produtividade

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

Ferramentas de gestão
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Operações de entrada

Tudo o que projetamos é feito para simplificar os seus fluxos de trabalho, melhorar o gerenciamento de
fornecedores e acelerar o processamento de entrada.

ZEBRA DNA

Assuma o controle das suas operações de entrada. Transforme processos manuais em atividades eficientes
de captura e recuperação de dados baseadas em sensor em tempo real ou realizadas pelos funcionários.
Detecte problemas rapidamente e garanta que os artigos sejam identificados e armazenados corretamente.
Você vai valorizar o impacto das nossas soluções de entrada em todas as suas operações. Você perceberá
uma melhora na precisão do inventário e em métricas como os índices de processamento dentro do prazo.

Saiba como a Zebra pode otimizar suas operações de entrada
OPERAÇÕES DE ENTRADA

Transporte entre
docas

Recebimento

Armazenamento
OPERAÇÕES DE SAÍDA
GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

Gerenciamento
de devoluções

Combine a tecnologia
com o fluxo de trabalho e
mobilize os funcionários
sempre que possível.

Use os processos de
entrada como ponto de partida,
utilizando o RFID para a captura
de dados automatizada.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

Invista no
gerenciamento de
fornecedores para conseguir
recibos precisos sem toque ou
com apenas um toque.

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

Dicas para melhorar a precisão da doca ao estoque

ENTRADA

Conheça todas as nossas soluções
para operações de recebimento

Operações de recebimento
Sabemos que, nos processos de entrada, tempo é dinheiro. Por isso, a Zebra é sua aliada. Concilie
rapidamente avisos prévios de expedição (ASNs), classifique materiais e localize cada item de uma
remessa com agilidade. Com os nossos dispositivos intuitivos e sensores inovadores, os funcionários
podem simplificar os processos de recebimento e resolver praticamente qualquer problema inesperado.
RECEBIMENTO

Computador móvel MC9300

Scanners ultrarobustos
DS3608-HP/DS3678-HP

Impressora desktop ZD620
Alta qualidade de impressão e
recursos inovadores
Coloque etiquetas logo antes
do armazenamento com uma
impressora desktop sem fio.
Baterias recarregáveis e rolos
de etiquetas maiores garantem
a eficiência dos funcionários no
recebimento em suas estações de
trabalho móveis.

Leitor RFID fixo FX9600

Impressora RFID móvel ZQ630

Suprimentos certificados Zebra

Recebimento com poucos toques
e mais precisão
Recebimento mais rápido e preciso
com menos tarefas manuais. Com
o maior rendimento da categoria, o
FX9600 pode ler códigos de barras
em artigos, caixas e paletes enquanto
a carga passa pelas áreas de portal.

Impressão RFID a qualquer
momento e em qualquer lugar
Libere os funcionários para imprimir
e codificar etiquetas RFID em
qualquer lugar com o roaming
rápido e potência para toda a
jornada desta impressora RFID
móvel exclusiva da Zebra.

Qualidade, serviço, expertise
Etiquete artigos com precisão
antes do armazenamento. Use os
materiais adequados certificados
para o seu caso de uso. A Zebra
oferece a maior linha de etiquetas,
inlays e chips.

Dica de
modernização
Aumente a precisão
com o Mobility DNA
Elimine a entrada
de dados manual
em sistemas
empresariais. Basta
escanear e o software
DataWedge da Zebra
preenche os dados
do código de barras
nos campos certos.

Acesse zebra.com para ver as antenas RFID

ARMAZENAMENTO

Desempenho imbatível para
captura de dados superior
Registre assinaturas, documentos e
dados de OCR. Garanta a precisão
no escaneamento de praticamente
qualquer código de barras na
primeira vez, mesmo se estiver
danificado, plastificado ou rasgado.

GERENCIAMENTO DE DEVOLUÇÕES

Um dispositivo versátil para um
trabalho versátil
Com oito teclados substituíveis em
campo e a capacidade de escanear
100 códigos de barras de cada vez,
fotografar comprovantes de condição
e procurar dados do Sistema de
Gerenciamento de Armazéns
(WMS), o MC9300 pode aumentar a
produtividade em até 10%.1

Elimine pelo menos dois pontos de contato no processo de descarga. Automatize as transações e crie recibos imediatos e
uma trilha de auditoria para controle de qualidade e segurança. Movimente os artigos de acordo com a prioridade e instrua os
funcionários sobre como tomar a melhor decisão na hora da descarga e da preparação dos itens recebidos.

Software MotionWorks Warehouse

Aplicação comercial

Serviços profissionais e de suporte

Detecte a localização, o status e
o desempenho do inventário e
dos ativos em movimento. Isso é
possível com o ATR7000, o RTLS de
banda ultralarga e as etiquetas RFID
passivas ZBR4000 da Zebra.

Gerencie zonas, agregue dados
de localização, identifique ativos,
automatize o escaneamento e crie
relatórios de histórico

Veja suas operações em tempo real e
controle tudo usando painéis intuitivos
que proporcionam visibilidade e
permitem o gerenciamento de
instalações, além de criação de
manifestos eletrônicos, monitoramento
e configuração de soluções.

Garanta a implantação simples com
serviços profissionais que vão de
design de sistemas, treinamento e
implantação até o Serviço de Suporte
Zebra OneCare, que otimiza o tempo
de atividade.

1. Melhorias de desempenho medidas por um laboratório de testes terceirizado e comparadas com dispositivos da concorrência.

A disponibilidade não é garantida em todas as regiões.
Entre em contato com um representante de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

TRANSPORTE ENTRE DOCAS

Hardware de detecção

ENTRADA

Conheça todas as nossas soluções para
operações de gerenciamento de devoluções

Operações de gerenciamento de devoluções

O uso direcionado
de RFID digitaliza o
processamento de
devoluções

Registre o recebimento e
as condições mais rápido com
apenas um dispositivo
Agilize as devoluções para
recuperar receita mais rápido.
O scanner hands-free por
proximidade ativa o escaneamento
de dados automaticamente. Use a
tela touchscreen e a câmera para
documentar a condição dos artigos
direto no histórico de pedidos do
cliente com toda a facilidade.

Capture dados de primeira,
todas as vezes
Leia códigos de barras em
praticamente qualquer condição,
até mesmo danificados com o PRZM
Intelligent Imaging. Use o Bluethooth®
para conectar o scanner a um tablet
robusto da Zebra, com a vantagem de
ter uma tela touchscreen grande para
fazer a verificação de artigos, pedidos
e componentes.

Tablet empresarial ET51
Confirme devoluções complexas
Com a tela touchscreen grande, é
possível navegar facilmente pelas
devoluções e procurar descrições
ou imagens para confirmar se
os artigos foram totalmente
devolvidos. Conecte o dispositivo
rapidamente a uma impressora da
Zebra com Bluetooth e etiquete
tudo para as próximas etapas.

Impressora RFID
desktop ZD500R

Rastreie os artigos devolvidos
em conserto ou em reparo
Gere um comando para codificar
etiquetas RFID após o recebimento
dos itens devolvidos e rastreie os
artigos em conserto do recebimento
ao envio. Escaneie artigos com etiqueta
RFID de forma automática e precisa
para reduzir o prazo de trabalho.

Design compacto com
recursos RFID avançados
Faça a impressão ou codificação
de artigos para conserto ou reparo
com apenas um toque. Rastreie
esses artigos nas instalações do
recebimento ao envio. Você vai
adorar a carga simplificada e a
calibração de RFID automática.

Computador touch TC72

Impressora móvel ZQ630

Etiquetas IQ Color da Zebra

Design ultrarrobusto de última
geração com tela touchscreen
Conclua as tarefas mais rápido com o
TC72, confiável e ultrarrobusto. Veja
mais com a tela de 5 pol./13 cm de
alta definição e adicione acessórios
empresariais, como um gatilho de
encaixar para escanear artigos
devolvidos rapidamente e incluí-los
no inventário.

Impressão móvel de alto nível
para o melhor desempenho
Ofereça o equipamento certo para
os funcionários imprimirem etiquetas
em qualquer lugar no momento
do recebimento da devolução e
direcionarem os devidos artigos
imediatamente para o centro de
inspeção correto. Toque para
emparelhar com um computador
móvel usando NFC com a tecnologia
Print Touch da Zebra. Economize seu
tempo valioso e reduza erros.

Organize rapidamente as
devoluções com etiquetas
codificadas por cores
Veja dados gerais para saber se os
artigos precisam ser devolvidos ao
fabricante, consertados, reciclados
ou devolvidos ao inventário. Imprima
etiquetas coloridas sob demanda
para direcionar corretamente o fluxo
de artigos e materiais devolvidos.

Fluxos de trabalho sem
interrupções
Maximize o tempo de atividade
com uma impressora fácil de usar
e de cuidar. Use um computador
conectado à rede para enviar um
comando de impressão. Assim, é
possível etiquetar os artigos para
as próximas etapas. A ZT230 é
pequena, mas é feita para altos
volumes de impressão.

2. Pesquisa sobre armazéns, Zebra Technologies, 2019
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Scanner RFID
de mão MC3330xR

Impressora industrial ZT230

ARMAZENAMENTO

Tenha total
visibilidade sobre
as devoluções que
podem ser utilizadas
para processar mais
pedidos. Imprima
etiquetas com código
de barras e codifique
etiquetas RFID com
uma impressora móvel.
Use dispositivos
portáteis para chegar
até esses artigos antes
mesmo que eles sejam
colocados de volta nas
prateleiras, agilizando
o processamento.

Scanner ultrarrobusto
DS3678-SR

GERENCIAMENTO DE DEVOLUÇÕES

Dica de
modernização

Computador TC8300
com tela touchscreen

RECEBIMENTO

Hoje, 81% dos encarregados de armazéns planejam expandir suas operações de gerenciamento de
devoluções nos próximos cinco anos. Dentre eles, 40% dizem que foram motivados pelo aumento
da demanda dos consumidores.2 Para satisfazer essa demanda, é preciso ter a tecnologia certa.
Processe o pico de devoluções de forma rápida e precisa. Melhore a prestação de contas aos
clientes documentando com precisão o recebimento de artigos devolvidos. Qualquer que seja o
processo, você vai encontrar maneiras de aprimorá-los com as nossas soluções inovadoras.

ENTRADA

Conheça todas as nossas soluções
para operações de armazenamento

Operações de armazenamento
Veja como eliminar erros de armazenamento que têm impacto direto sobre todos os processos do
armazém, especialmente o picking e reabastecimento de produtos. A Zebra pode ajudar você a
colocar tudo no lugar certo rapidamente. Assim, quando chega a hora, fazer o picking do artigo certo
é muito mais fácil.

O que os colegas
recomendam

– Tony Reynolds,
Reynold’s, Waltham
Cross, Hertfordshire
Caso de sucesso em
vídeo: Um dia na vida de
um tomate

Scanners ultrarrobustos
DS3608-ER/DS3678-ER

Aumente a segurança e a precisão

Escaneie mais em cada turno

Mantenha a produtividade e a
segurança dos condutores de
empilhadeiras. Transforme telas
verdes em telas touchscreen para
aproveitar comandos rápidos e
teclas programáveis que reduzem
a necessidade de digitação no
teclado. Emparelhe o dispositivo com
um scanner industrial de alcance
estendido para verificar se os artigos
estão nas prateleiras corretas.

Chega de sair do veículo sem
necessidade. Com um scanner de
alcance estendido emparelhado
a um computador veicular, os
condutores podem ler etiquetas
com código de barras sem precisar
sair da empilhadeira.

Leitor RTLS ATR7000

Scanner RFID de mão de
longo alcance MC3390xR

Impressora móvel ZQ630

Chega de ficar procurando
inventário, ativos e localizações
de armazenamento

Etiquete paletes e caixas para
identificar a localização exata.
Encaixe facilmente esta impressora
móvel Bluetooth em uma
empilhadeira e emparelhe com o
computador veicular para facilitar
a portabilidade e o processamento
ininterrupto de armazenamento.

Armazenamento à prova de erros
Automatize o rastreamento de paletes
em movimento, do recebimento
até o local do armazenamento.
Com rastreamento de localização
em tempo real, é possível verificar
a localização dos paletes sem a
necessidade de escaneamento.

Etiquetagem em qualquer lugar

Encontre ativos estáticos ou
corredores e racks de armazenamento
com menos esforço. Com uma antena
integrada de longo alcance, é possível
capturar etiquetas RFID a mais de
18,2 metros (60 pés) de distância para
encontrar o inventário no lugar certo.

Computador vestível WT6000

ARMAZENAMENTO

A disponibilidade não é garantida em todas as
regiões. Entre em contato com um representante
de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

GERENCIAMENTO DE DEVOLUÇÕES

“Os condutores de
empilhadeiras podem
fazer a leitura de
códigos de barras à
distância. Parece uma
coisa simples, mas
se você puder evitar
que o condutor suba
e desça do veículo
30, 40, 50 vezes,
isso já representa um
aumento de eficiência.”

Os condutores de
empilhadeiras podem
escanear mais a cada turno
com o leitor de imagens
avançado do scanner
de alcance estendido
DS3600, que lê etiquetas
com código de barras
60% mais perto e
35% mais longe que
modelos similares da
categoria.

Computador veicular
Android VC8300

RECEBIMENTO

Escaneie em
qualquer distância

Scanner em formato de anel
RS5100 com Bluetooth™

Visor empresarial
estilo óculos HD4000

Acabe com as incertezas e a perda de tempo nos processos de armazenamento de caixas. Use o FulfillmentEdge e os dispositivos vestíveis da Zebra, incluindo o
visor empresarial estilo óculos HD4000, para que os funcionários tenham uma imagem das prateleiras e saibam exatamente onde armazenar cada caixa. Usando
um scanner em formato de anel emparelhado para escanear a localização, eles recebem a confirmação imediata de que o artigo foi armazenado corretamente.

Plataforma de otimização
móvel (servidor)

Modalidades de entrada

Hardware

Os dados contextuais, do
dispositivo e do WMS/ERP são
analisados e otimizados com
o aplicativo FulfillmentEdge da
Zebra e apresentados em uma
interface gráfica de usuário bem
simples.

Use várias tecnologias de captura
de dados para enriquecer as
análises

Conecte os funcionários para
otimizar a experiência de
armazenamento

• Código de barras
• Reconhecimento de voz
• Sensores de movimento e
localização
• Identificação por
radiofrequência

• Computador móvel de mão com
tela touchscreen
• Computador móvel vestível
• Computador veicular
• Visor empresarial estilo óculos
• Scanner em formato de anel

A disponibilidade não é garantida em todas as regiões. Entre em contato com um representante de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

TRANSPORTE ENTRE DOCAS

O FulfillmentEdge da Zebra
adiciona uma camada de
tecnologia à infraestrutura e
à arquitetura existentes para
oferecer fluxos de trabalho
dinâmicos em tempo real, sem a
necessidade de modificar o WMS
ou ERP atual.

Aplicação

Operações de cross-docking

ENTRADA

Conheça todas as nossas soluções
para operações de cross-docking

Há carretas esperando no pátio para descarregar. E os caminhões de saída têm hora certa para partir. No
cross-docking, cada minuto conta. Aproveite as soluções móveis da Zebra para garantir que as remessas
corretas sejam carregadas nos veículos na ordem e no momento certos. Assim, é possível saber onde
está cada item do inventário, com dados instantâneos sobre a operação para organizar corretamente a
movimentação dos artigos, equipamentos e funcionários nessa área tão movimentada.
RECEBIMENTO

Tablet robusto XPAD L10
Agilize o fluxo de artigos

Tenha
visibilidade além
das quatro paredes
Integre os sistemas
de gerenciamento de
pátio ao ecossistema
de gerenciamento
de armazéns. O
MotionWorks® Yard
da Zebra organiza
e comunica as
movimentações
corretas na doca
em conjunto com as
atividades internas.

Certeza no escaneamento
mesmo com ruídos
Os funcionários podem estar em
carretas escuras ou ambientes
barulhentos. Então, ofereça a
eles três maneiras de confirmar o
escaneamento: por vibração, sinal
sonoro ou LEDs vermelhos e verdes.
Use um ou mais modos de feedback
de acordo com as suas necessidades.

Scanner RFID de mão
MC3330xR
Localize ativos rapidamente
em operações rápidas de
cross-docking
Em grandes operações de crossdocking, é importante ter o melhor
alcance de leitura da categoria e um
alto rendimento. Capture etiquetas
RFID a mais de 18,2 metros (60 pés)
de distância.

Leitor RTLS ATR7000

Impressora industrial ZT411

Etiquetas IQ Color da Zebra

Automatize os processos de
rastreamento

Imprima de tudo rapidamente

Use a codificação por cores
sob demanda para eliminar as
incertezas
Crie indicações visuais para melhorar
a eficiência na organização, reduzir
erros e identificar facilmente pacotes
desviados. Imprimir etiquetas coloridas
sob demanda é um jeito rápido e
flexível de garantir a precisão.
ARMAZENAMENTO

Identifique os erros antes que seja tarde
demais, verificando automaticamente
os manifestos de carga assim que os
artigos são descarregados e carregados.
O ATR7000 da Zebra acaba com a
necessidade de rastreamento manual de
paletes e caixas, oferecendo precisão
superior de localização de 0,6 metros
(2 pés) ou menos.

Essa área movimentada, onde tudo é
urgente, exige uma impressora com
o melhor desempenho da categoria,
oferecendo início de impressão rápido,
com alto rendimento, para garantir que
as etiquetas estejam prontas quando
você precisa. Pode ser atualizada em
campo para codificar etiquetas RFID
quando você quiser.

GERENCIAMENTO DE DEVOLUÇÕES

Dica de
modernização

Indique os próximos passos aos
condutores de empilhadeira de forma
rápida e clara. Com o XPAD L10, eles
sempre saberão o que fazer. Integre
os tablets com um scanner para que
eles possam capturar dados de código
de barras quando não estiverem
conduzindo a empilhadeira.

Scanners ultrarrobustos
DS3608-ER/DS3678-ER

A disponibilidade não é garantida em todas as
regiões. Entre em contato com um representante
de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

Monitorar todas as portas de docas das operações de cross-docking a partir de apenas
um painel deixa tudo mais eficiente. Ao registrar a densidade de carga e realizar análises
profundas enquanto diversas carretas são carregadas, os gerentes podem estimar com
precisão quando cada carreta estará cheia e pronta para partir. Em seguida, eles podem
notificar o gerente do pátio para preparar os materiais para a próxima carreta.

Clique aqui para saber mais
sobre os componentes da
solução na seção Operações
de recebimento.
A disponibilidade não é garantida em todas
as regiões.
Entre em contato com um representante de
vendas ou com um parceiro local da Zebra.

Hardware de detecção

Software integrado de análise 3D

Serviços profissionais

Em cada porta da estação, uma unidade
de monitoramento de carga com câmera
com um sensor de profundidade 3D cria
uma imagem espacial tridimensional
para calcular métricas de carga,
enquanto uma câmera RGB tira fotos
com marcação de data e hora durante
o processo de carga. Os dispositivos
vestíveis ou portáteis são usados para
escanear códigos de barras em caixas
ou paletes.

Colete e envie automaticamente todos
os dados ao software SmartPack Server
da Zebra, que analisa os dados e envia
os resultados a um painel fácil de ler.
Planeje as operações de base de forma
proativa.

Simplifique a implantação com a nossa
expertise e suporte. Garantimos a
instalação bem-sucedida das suas
unidades de monitoramento de carga
e o provisionamento de software, além
de supervisionar a personalização e a
integração.

TRANSPORTE ENTRE DOCAS

Muitas empilhadeiras ficam
vazias de 60% a 70% do tempo,
mas é possível mudar isso. Os
dados em tempo real podem
indicar quais empilhadeiras
estão mais próximas às
carretas, prontas para ser
carregadas e descarregadas.

INTRODUÇÃO

FOLHETO
SOLUÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DE ARMAZÉNS

Operações de saída

ZEBRA DNA

Como é possível aumentar o processamento de pedidos sem ampliar a equipe? Otimize e organize cada fluxo de trabalho,
do picking à carga. Assim, é possível concentrar os recursos em prioridades de alto valor e garantir a precisão dos pedidos
em cada etapa, aumentando a satisfação do cliente e suas vantagens competitivas. O primeiro passo é reforçar a capacidade
dos funcionários com soluções vestíveis hands-free e visores, além de dispositivos otimizados para a tecnologia touch que
agilizam as tarefas. Adicione impressoras móveis e suprimentos para economizar ainda mais tempo. Com soluções inteligentes
e inovadoras que revelam insights sobre todo o processo, nada vai parar as suas operações. Agora, você pode ter certeza de
que a sua equipe fez o picking, a embalagem, o armazenamento e a carga com a maior precisão e conformidade.

Saiba como a Zebra pode otimizar suas operações de saída

Picking
de produtos

OPERAÇÕES DE ENTRADA

Embalagem

Carregamento
OPERAÇÕES DE SAÍDA

Preparação

GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

Reduza a
movimentação não
produtiva, incorporando
robôs móveis autônomos na
sua força de trabalho móvel.

Organize as
operações com base na
localização da equipe, dos
artigos e dos ativos em
tempo real.

3. Pesquisa da Zebra sobre armazéns: Tecnologias que aumentam a capacidade humana e impulsionam a modernização, Zebra Technologies, 2019

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

Reduza o tempo
médio de treinamento de
4,5 semanas3 para poucos
dias com uma experiência
dinâmica e otimizada para
usuários móveis.

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

Dicas para acompanhar as pressões cada vez maiores do mercado

SAÍDA

Conheça todas as nossas soluções
para operações de picking de produtos

Operações de picking de produtos

Aumente a produtividade do picking de produtos em até 24% com fluxos de trabalho
dinâmicos. Os funcionários recebem uma ordem de trabalho eletrônica consolidada
para separar vários pedidos em suas zonas. Com as tecnologias vestíveis mais
recentes, os pedidos de picking são exibidos no campo de visão do usuário com
riqueza de detalhes, como instruções passo a passo, layout de prateleiras móveis
e fotos dos artigos para aumentar a precisão. Não é necessário fazer upgrade do
WMS. O resultado é a redução do tempo de treinamento em até 90%.

Plataforma de otimização
móvel (servidor)

Scanner em formato
de anel RS5100
com Bluetooth™

Visor empresarial
estilo óculos HD4000

Aplicação

Modalidades de entrada

Hardware

Disponibilize aos funcionários uma
interface gráfica de usuário simples,
que oferece uma visualização
contextual com instruções passo a
passo para o picking de produtos.

Utilize várias tecnologias de
captura de dados para melhorar as
análises, como códigos de barras,
reconhecimento de voz, sensores
de localização e movimento ou
identificação por radiofrequência.

Aumente o processamento de pedidos
com uma solução vestível completa
que coloca instruções claras no campo
de visão dos funcionários, permitindo
o escaneamento hands-free para
facilitar a manipulação de artigos.

A disponibilidade não é garantida em todas as regiões. Entre em contato com um representante de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

Tablet robusto XSLATE L10

Dica de
modernização

Scanners ultrarrobustos
DS3608/DS3678-SR e -ER

Impressoras móveis da série
ZQ600

Escaneie de perto e de longe

Etiquete imediatamente os artigos
que já passaram pelo picking

Ofereça muito poder de processamento
e uma tela touchscreen aos condutores
de empilhadeiras para facilitar o
acesso aos sistemas empresariais e à
localização dos artigos para picking.
Com os recursos de emparelhamento
do tablet, é fácil sincronizar com um
scanner ultrarrobusto de alcance
estendido para garantir a produtividade
sem interrupções.

Não há tempo a perder com erros.
Garanta que os funcionários
responsáveis pelo picking capturem as
informações corretas dos códigos de
barras de primeira. Programe o MultiCode Data Formatting do DataCapture
DNA para reconhecer e capturar o código
de barras certo entre vários localizados
na mesma área na embalagem.

Scanner RFID de mão MC3330xR

Computador móvel MC3300x
e fones de ouvido HS3100

Por que esperar para imprimir as
etiquetas e arriscar erros? Imprima
etiquetas em qualquer lugar para serem
aplicadas corretamente nos pedidos
selecionados durante todo o ciclo de
processamento. A ZQ600 Series é
ligada instantaneamente assim que o
usuário envia um trabalho de impressão,
evitando a perda de tempo.

OPERAÇÕES DE PREPARAÇÃO

Promova a eficiência no picking de
paletes

OPERAÇÕES DE EMBALAGEM

Essa camada de tecnologia se
integra facilmente à infraestrutura e à
arquitetura existentes para oferecer
fluxos de trabalho dinâmicos em
tempo real, sem a necessidade de
modificar o WMS ou ERP atual.

Computador vestível
WT6000

OPERAÇÕES DE PICKING DE PRODUTOS

As operações de picking de produtos podem representar até 50% do trabalho no armazém, que costuma ser uma área com muita
rotatividade de pessoal — chegando a 30% por ano.4 Portanto, é uma excelente oportunidade de otimização na hora de modernizar
os negócios. A implantação de uma operação móvel de picking de produtos aumenta o rendimento diário e a precisão dos pedidos,
ajudando a aumentar o envolvimento dos funcionários. Com os dispositivos móveis inovadores da Zebra, você vai acelerar a integração
de novos funcionários, verificar a precisão com cada escaneamento e manter toda a equipe em um ritmo produtivo.

Planeje uma implantação
de dispositivos tranquila na
temporada de pico

Use um computador móvel para
localizar etiquetas RFID e capturar
dados críticos
Com taxas de leitura 25% mais rápidas e
40% mais precisas, você não vai mais perder
tempo procurando artigos. O picking de
produtos não precisa ser como achar uma
agulha no palheiro. O MC3390xR orienta
os funcionários até uma localização de
picking, verifica os escaneamentos e pode
direcioná-los para a próxima localização.

Adaptáveis para o seu ambiente de picking de produtos
Facilite essa operação que exige muito escaneamento e entrada
de dados. A possibilidade de escanear de 7,62 cm (3 pol.) até
21,4 m (70 pés) de distância, escolher entre três teclados e quatro
formatos, e usar uma tela touchscreen grande garante a melhor
experiência e o maior conforto para os usuários. Fones de ouvido
também podem ser conectados no caso de aplicações de picking
de produtos orientadas por voz.

4. Estudo sobre automação inteligente realizado pela McKinsey para a Zebra Technologies, 2019

OPERAÇÕES DE CARGA

As operações de picking
de produtos aumentam
significativamente durante a
temporada mais movimentada.
Ofereça à TI as ferramentas
necessárias para configurar,
implantar e gerenciar
rapidamente grandes frotas de
computadores móveis, scanners
e impressoras de forma remota
ou com um escaneamento
de código de barras. As
ferramentas de gerenciamento
Zebra DNA simplificam a agito
da temporada de pico.

SAÍDA

Conheça todas as nossas soluções
para operações de embalagem

Operações de embalagem

Computador vestível
WT6000 e Scanner
em formato de anel RS5100

Tablet empresarial ET51
Faça mais com uma tela maior
e mais versátil

Scanner ultrarrobusto
DS3678-SR
Garanta a precisão em cada
escaneamento

Impressora industrial ZT610

Z-Slip da Zebra

Valide as remessas de saída

Acompanhe o ritmo dos altos
volumes

Economize tempo com as nossas
notas de embalagem completas

Processe o volume cada vez maior de
pedidos com uma impressora que não
deixa você na mão. Imprima etiquetas
de envio de 4 pol. supernítidas com
o registro de impressão da Zebra, o
melhor da categoria. Assim, é possível
garantir o rastreamento preciso ao
longo de toda a cadeia de suprimentos.

As notas de embalagem tradicionais
levam muito tempo para serem
dobradas, inseridas e coladas na
embalagem. Caso sejam inseridas na
caixa, elas também podem ser difíceis
de encontrar. Com a solução completa
Z-Slip, você pode economizar até
29 segundos por pacote. Basta imprimir,
tirar o protetor da etiqueta e colar na
embalagem externa.

Dica de
modernização
Proteja os dados
confidenciais
Como são uma porta de
entrada para a sua rede,
as impressoras térmicas
precisam de proteção.
Com o Print DNA
PrintSecure, você pode
se defender das brechas
de segurança.

Os centros de distribuição atacadista
ou varejista podem evitar interrupções
e cobranças retroativas com a validação
de pacotes. Quando todos os artigos
em uma caixa passam pelo leitor fixo, ele
fornece um registro final dos UPC e uma
comprovação irrefutável da entrega.
Acesse zebra.com para ver as antenas RFID

Os funcionários que trabalham nas prateleiras podem organizar todos os pedidos
separados entregues à estação de embalagem, garantindo que os artigos sejam
consolidados em uma só caixa para enviar aos clientes.

OPERAÇÕES DE PREPARAÇÃO

Leitor RFID fixo FX9600

Atenda às expectativas dos clientes
com entregas no mesmo dia. Evite
gargalos nas operações de embalagem.
Com o PRZM Intelligent Imaging do
DataCapture DNA, os funcionários
responsáveis pela embalagem têm uma
tecnologia que melhora o desempenho
para capturar códigos de barras em
praticamente qualquer condição.

OPERAÇÕES DE EMBALAGEM

Ajude os funcionários a manter a
produtividade e o foco na precisão. Embale
e verifique os pedidos rapidamente
nessa operação de alta velocidade, em
que não há tempo a perder cuidando de
dispositivos de mão.

Veja listas e instruções de embalagem
completas, verifique as quantidades
dos pedidos e confirme os conteúdos
e os detalhes de cada remessa.
Com o WorryFree Wi-Fi, você fica
sempre conectado aos dados críticos
e às impressoras da rede. Já o
emparelhamento com os scanners por
Bluetooth garante a captura precisa de
dados dos clientes para as etiquetas
de envio.

Faça esse trabalho prático sem usar
as mãos

OPERAÇÕES DE PICKING DE PRODUTOS

A embalagem é a sua última chance de verificar a precisão dos pedidos. Podemos ajudar a digitalizar
essa parte das operações para confirmar que cada artigo corresponde à lista de picking. Dessa forma, o
sistema pode informar qual caixa usar para minimizar o risco de dano no transporte, além de disponibilizar
o endereço correto de envio para aumentar o rendimento e a satisfação dos clientes.

Computador vestível
WT6000
Scanner em formato
de anel RS5100 com
Bluetooth™

Visor empresarial
estilo óculos HD4000

Aplicação

Modalidades de entrada

Hardware

O FulfillmentEdge da Zebra se
integra facilmente à infraestrutura e à
arquitetura existentes para oferecer
fluxos de trabalho dinâmicos em
tempo real, sem a necessidade de
modificar o WMS ou ERP atual.

Disponibilize aos funcionários uma
interface gráfica de usuário intuitiva,
que ofereça informações contextuais
das prateleiras, com instruções passo
a passo sobre como organizar cada
artigo nos pedidos dos clientes.

Use várias tecnologias de captura
de dados para enriquecer as
análises

Os funcionários ficam com as mãos
livres para organizar e consolidar
vários pedidos selecionados.
Use com uma solução vestível
completa que inclui:

• Código de barras
• Reconhecimento de voz
• Sensores de movimento e
localização
• Identificação por radiofrequência

• Computador móvel vestível
• Visor empresarial estilo óculos
• Scanner em formato de anel para
maximizar os benefícios

A disponibilidade não é garantida em todas as regiões. Entre em contato com um representante de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

OPERAÇÕES DE CARGA

Plataforma de otimização
móvel (servidor)

SAÍDA

Conheça todas as nossas soluções
para operações de preparação

Operações de preparação

Computador móvel MC3300x

Scanner ultrarrobusto
DS3678-ER

Direcione e confirme os movimentos
de paletes com este computador móvel
versátil. Escolha entre quatro formatos
e três teclados diferentes e otimize o
dispositivo para suas necessidades de
escaneamento e digitação. Coloque-o
em um coldre ou clipe para cinto para
ter mobilidade hands-free.

Dê aos operadores acesso móvel
a dados de preparação

Escaneie e confirme todas as etapas

Leitor RTLS ATR7000

Etiquetas IQ Color™ e
impressoras móveis ZQ600
Series da Zebra

No caso de caixas e paletes maiores,
que precisam ser movimentados com
empilhadeira, é bom emparelhar o
computador veicular a um scanner robusto
para aumentar a agilidade e a precisão na
captura de dados e nos fluxos de trabalho.

Libere seus funcionários. Ofereça a
eles um dispositivo completo para
escaneamento sem fio com alcance
padrão e estendido. As baterias
PowerPrecision+ garantem a energia
ininterrupta, e as análises revelam
informações sobre o status e a integridade
dessas baterias para evitar interrupções e
fazer uma preparação eficiente.

Dica de
modernização
Faça a verificação instantânea
das alocações de carretas
Monitore em tempo real o fluxo de ativos
das estações de embalagem às linhas
de preparação e garanta que os pedidos
estejam no lugar correto para a carga.
A disponibilidade não é garantida em
todas as regiões. Entre em contato com um
representante de vendas ou com um parceiro
local da Zebra.

Saiba imediatamente onde
cada artigo deve estar
Evite erros nas remessas e a perda
ou separação de pedidos. Imprima
etiquetas codificadas por cor sob
demanda e em campo para manter os
pedidos agrupados. Com as etiquetas
IQ Color patenteadas pela Zebra, é fácil
destacar informações importantes e
definir o melhor passo a seguir.

Identifique automaticamente as remessas de saída em tempo real em cada local de preparação e quantifique todos
os paletes e caixas que pertencem a pedidos concluídos antes da carga. Envie um alerta automático ao gerente de
preparação se houver algum pedido incompleto e encontre o que está faltando.

Software MotionWorks Warehouse

Aplicação comercial

Serviços profissionais e de suporte

Detecte a localização, o status e o
desempenho do inventário e dos
ativos em movimento ou estacionários
nas linhas de preparação. Isso é
possível com o ATR7000, o RTLS de
banda ultralarga e as etiquetas RFID
passivas ZBR4000 da Zebra.

Gerencie zonas, agregue dados
de localização, identifique ativos,
automatize o escaneamento e crie
relatórios históricos.

Veja as operações em tempo real
e gerencie as tarefas a partir de
painéis intuitivos para ter visibilidade
e gerenciar as instalações. Crie
manifestos eletrônicos, configure
soluções e monitore tudo a partir do
seu computador.

Garanta a implantação perfeita com
serviços profissionais que vão de
design de sistemas, treinamento e
implantação até o Serviço de Suporte
Zebra OneCare, que otimiza o tempo
de atividade.

A disponibilidade não é garantida em todas as regiões. Entre em contato com um representante de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

OPERAÇÕES DE CARGA

Hardware de detecção

OPERAÇÕES DE PREPARAÇÃO

Verifique
automaticamente a
precisão da preparação
Com um sistema
de localização em
tempo real na área
da doca de saída,
é possível verificar
automaticamente a
precisão da preparação
e, o que é mais
importante, conferir a
precisão da carga.

OPERAÇÕES DE EMBALAGEM

Computador veicular
Android VC8300

Simplifique a preparação

OPERAÇÕES DE PICKING DE PRODUTOS

As encomendas que terminam na carreta errada por causa do armazenamento incorreto podem
provocar muitos problemas quando o motorista já está em trânsito, podendo até levar à insatisfação do
consumidor. Por isso, é essencial modernizar as operações de preparação para alcançar o sucesso. Com
tecnologia avançada, você vai garantir que tudo fique organizado corretamente para carregar na carreta
certa da transportadora certa. Além disso, você poderá encontrar rapidamente qualquer palete faltante
para garantir que todos os pedidos estejam completos.

SAÍDA

Conheça todas as nossas soluções
para operações de carga

Operações de carga

Carga de paletes precisa e oportuna
Com 12 teclas programáveis, você
pode executar várias etapas com
apenas um toque. Fácil de ver em
ambientes internos e externos, a
tela grande oferece aos motoristas
instruções claras e acesso imediato a
informações essenciais sobre todas
as portas de carga. Utilize a solução
MotionWorks da Zebra com esse
computador veicular para o otimizar
o trabalho dos condutores, com
notificações em tempo real.

Escaneie sem interrupções
Ofereça aos funcionários a
mobilidade necessária com
scanners sem fio, sem reduzir
desempenho da rede sem
fio. Nosso exclusivo modo de
compatibilidade com Wi-Fi reduz
as possibilidades de interferência
entre os scanners Bluetooth sem
fio e a rede Wi-Fi. Isso é essencial
para confirmar números de pedidos,
endereços de clientes e as carretas
corretas.

Beacon Bluetooth®
robusto MB4000
Garanta que as
encomendas estejam
nas carretas certas

Leitor RFID fixo FX9600
Faça a verificação instantânea
de listas de embalagem
Verifique instantaneamente a
precisão de cada palete ou caixa
carregada nas carretas. Conecte
os scanners RFID FX9600 ao Wi-Fi
para aumentar a flexibilidade, a
velocidade de processamento e
o desempenho dos aplicativos.
Há um suporte robusto disponível
para usar em empilhadeiras e
outros veículos de manipulação de
materiais de armazém.
Acesse zebra.com para ver as antenas RFID

Este beacon industrial é vedado para proteger contra fatores climáticos (à prova d’água),
funciona em temperaturas extremas durante muitos anos e é robusto para usar em veículos
em ambientes adversos. Os beacons servem como sensores de localização que podem
ser usados como parte de uma solução que verifica a precisão do descarregamento
manual de carretas e reduz erros que podem custar caro. Eles foram desenvolvidos com
baixa potência de transmissão e podem servir para definir uma localização em menos de
um segundo. Além disso, podem trabalhar com eficiência em ambientes pequenos, como
armazéns e centros de distribuição modernos, em que as portas da doca ficam a poucos
metros de distância umas das outras.

A combinação de tecnologia de sensores 3D, câmera RGB, captura de dados de ponta e análises
aumenta o retorno sobre o investimento. Melhore o gerenciamento de carretas e contêineres para
reduzir os custos de transporte. Equilibre de forma dinâmica os cronogramas e custos para aumentar
a eficiência. Com essa tecnologia inovadora, é possível capturar e visualizar várias portas de doca
a partir de um só painel. Você verá a densidade de carga, o nível de preenchimento de carretas e
contêineres, perfis de muro a muro e imagens de carregamentos em curso.

Clique aqui para saber mais
sobre os componentes da
solução na seção Operações
de recebimento.
A disponibilidade não é garantida em
todas as regiões. Entre em contato com
um representante de vendas ou com um
parceiro local da Zebra.

Hardware de detecção
Em cada porta da estação, uma unidade de
monitoramento de carga com câmera com um
sensor de profundidade 3D cria uma imagem
espacial tridimensional da parte de dentro da
carreta enquanto ele é carregado. Enquanto
isso, uma câmera RGB tira fotos com marcação
de data e hora durante o processo de carga.
Os dispositivos vestíveis permitem que os
funcionários façam a carga sem ter as mãos
ocupadas, além de poderem escanear cada
encomenda ou palete para melhorar a análise
de dados.

Software integrado de análise 3D
O software SmartPack Analytics analisa as
operações na doca em tempo real. Além disso,
ele pode ser integrado aos seus sistemas para
capturar dados adicionais, como os pesos dos
pacotes.
Use essa análise em tempo real, disponível
por meio de um painel centralizado, para fazer
planos proativos para as operações de pátio.

Serviços profissionais
Simplifique a implantação com a nossa
expertise e suporte. Garantimos a instalação
bem-sucedida das suas unidades de
monitoramento de carga e o provisionamento
de software, além de supervisionar a
personalização e a integração.

OPERAÇÕES DE CARGA

Não é necessário confirmar
manualmente a precisão
da carga das carretas. O
MotionWorks Warehouse cria
automaticamente um manifesto
eletrônico para verificar e validar
a precisão da carga. Isso pode
reduzir o número de remessas
perdidas e aumentar a satisfação
dos clientes.

OPERAÇÕES DE PREPARAÇÃO

Aumente a conformidade
da carga
Use os beacons
Bluetooth Low Energy
(BLE) para garantir que
as caixas e paletes
estejam no caminhão
certo. Além de ser uma
boa porta de entrada
para o rastreamento
em tempo real em uma
área direcionada, eles
são otimizados para as
soluções de localização
MotionWorks da Zebra.
Assim, é possível
dimensionar o uso da
tecnologia ao longo do
tempo.

Scanners ultrarrobustos
DS3678-SR

OPERAÇÕES DE EMBALAGEM

Dica de
modernização

Computador veicular
Android VC8300

OPERAÇÕES DE PICKING DE PRODUTOS

Devido ao volume cada vez maior de pacotes e à exigência de entregas cada vez mais rápidas, não há
espaço para erros ou atrasos. Com a Zebra orientando os seus próximos passos na doca de carga, a
velocidade e a precisão são garantidas. Assim, você pode cumprir prazos críticos de remessa, otimizar o
espaço das carretas para embalar mais itens e reduzir a mão de obra com fluxos de trabalho mais eficientes.

Conheça todas as nossas soluções
para o gerenciamento de inventário

INTRODUÇÃO

FOLHETO
SOLUÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DE ARMAZÉNS

Gerenciamento de inventário

• Garanta a captura de dados em todos os pontos de contato, como armazenamento, reabastecimento e picking de produtos, seja
através de escaneamentos transacionais móveis e entrada de dados ou sensores em tempo real para registrar com precisão cada
movimento do inventário.

ZEBRA DNA

Alguma vez você já chegou a um local e descobriu que o inventário estava incompleto ou que a quantidade era baixa demais? Então,
você não é o único. Os encarregados de armazéns dizem que a precisão do inventário no nível dos artigos é de aproximadamente
86,5%5. Isso significa que cerca de 15 de cada 100 locais tem estoque faltando ou quantidades menores do que as informadas no
sistema de gerenciamento de armazéns (WMS), dificultando o processamento de pedidos de forma rápida e eficiente. No entanto,
existem oportunidades de superar esses desafios através da modernização das operações de armazém com dispositivos da Zebra
e soluções tecnológicas que podem ser usadas em tempo real:

• Aumente a produtividade e a eficiência da contagem de ciclos com dispositivos modernos que permitem contagens mais rápidas
e frequentes.

Operações
de contagem
de ciclos

Gerenciamento
de cadeia fria

OPERAÇÕES DE ENTRADA

• Automatize as contagens com identificação por radiofrequência e sensores sempre que possível.

OPERAÇÕES DE SAÍDA
GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

Substitua a contagem

Implante dispositivos

Use captura de dados

feitos para resistir a condições

em tempo real, aprendizado

móveis e scanners de mão que

ambientais extremas, como

de máquina e inteligência

ajudam os funcionários a verificar

temperaturas abaixo de zero ou

artificial para prever a melhor

a contagem de inventário com

temperaturas e umidade alta,

alocação do inventário recebido

eficiência, localizar discrepâncias

garantindo que o inventário seja

com o objetivo de facilitar a

e fazer atualizações com a

gerenciado em todas as áreas

acessibilidade.

aprovação do gerente.

do armazém.

5. Pesquisa sobre modernização de armazéns, Zebra Technologies, 2019

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

manual por computadores

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

Gerencie o inventário com a tecnologia certa para o seu ambiente e fluxo de trabalho

INVENTÁRIO

Conheça todos os nossos produtos e soluções
para operações de contagem de ciclos

Operações de contagem de ciclos
Com o crescimento do comércio eletrônico e as entregas no mesmo dia, a precisão do inventário é
essencial. Não deixe os produtos ficarem com pouco estoque ou acabarem. Comece a automatizar
os pedidos de reposição de ativos essenciais do inventário. Use as práticas de contagem de ciclos
mais adequadas para o tamanho e o volume dos seus negócios, seja o escaneamento transacional
feito pelos funcionários ou sensores para manter a visibilidade de muro a muro. Afinal de contas,
ficar de olho no inventário disponível é um componente crítico para garantir o preparo para atender
ao volume de pedidos esperado ou inesperado.

Agilize a entrada de dados
O Mobility DNA All-Touch Terminal
Emulation agiliza a contagem de ciclos
do inventário, pois os funcionários têm
acesso a uma interface gráfica mais
intuitiva para inserir quantidades e
verificar instruções rapidamente.

OPERAÇÕES DE CONTAGEM DE CICLOS

Computador móvel MC3300x

Tablet robusto XSLATE L10
com scanner em formato de
anel RS5100 com Bluetooth™
Exiba mais dados
Para trabalhar com as mãos livres, use
um scanner em formato de anel com
Bluetooth® emparelhado ao nosso versátil
tablet robusto, acoplado a uma estação
de trabalho móvel, para acessar os
principais dados sobre o inventário.

Dica de modernização
Agilize
as contagens de inventário

Scanners ultrarrobustos
DS3608-ER/DS3678-ER

Scanner RFID de mão
de longo alcance MC3390xR

Acabe com as interrupções nas
contagens de ciclo

Faça a contagem de inventário
em prateleiras altas sem precisar
de empilhadeira

Para a contagem de ciclos do inventário,
é essencial que o escaneamento seja
preciso. A PRZM Intelligent Imaging
Platform do DataCapture DNA permite a
captação de imagens mais abrangente,
rápida e inteligente para capturar
praticamente qualquer código de barras
em qualquer condição na primeira
tentativa, todas as vezes.

Controle o inventário mais importante,
automatizando a captura de dados
com dispositivos RFID portáteis que
permitem encontrar e verificar artigos
etiquetadas a mais de 18,2 metros
(60 pés) de distância.

Uma empresa de distribuição
substituiu a contagem manual
pelo MC3300 da Zebra e
conseguiu acelerar a contagem
mensal de inventário de forma
que, em vez de 12 horas, levasse
apenas duas. Essa empresa
personalizou a interface com
texto maior e codificado por
cores, além de incluir botões
na tela e orientação por voz
com uma ferramenta de
programação do Google.

Leia o caso de sucesso

Impressoras industriais
RFID ZT400 Series

Z-Perform 1500T e 1500D

Imprima etiquetas RFID ou
com código de barras com apenas
uma impressora

Os dados dos códigos de barras são
essenciais para as contagens de
inventário, então comece com etiquetas
testadas rigorosamente para garantir
consistência, clareza e qualidade
excepcional.

Imprima etiquetas legíveis pelas
pessoas e codifique etiquetas RFID ao
mesmo tempo para ter uma camada
adicional de identificação dos produtos,
necessária para verificar os conteúdos
com precisão durante as operações de
contagem de ciclos.

A consistência que gera precisão

Os nomes dos suprimentos podem variar de
acordo com a região. Entre em contato com um
representante de vendas ou parceiro da Zebra.

GERENCIAMENTO DA CADEIA FRIA

Veja como foi

Gerenciamento da cadeia fria

INVENTÁRIO

Conheça todos os nossos produtos e soluções
para gerenciamento de cadeia de frio

Aumente a segurança do consumidor e reduza o desperdício de inventário com soluções de mobilidade
robustas feitas para o trabalho em freezers e frigoríficos. Ofereça aos funcionários da linha de frente a
tecnologia necessária para inserir e recuperar dados de forma rápida e precisa. Assim, eles poderão se
comunicar com os membros da equipe, além de consultar as instruções de manipulação adequada e os
requisitos de temperatura do inventário. Além disso, você vai ganhar um recurso valioso para rastrear
artigos, instruir os funcionários e evitar perdas e a degradação de produtos.

Mobilidade à prova de
congelamento e condensação para
você rastrear qualquer inventário

Evite desperdícios
O prejuízo total
do setor de
alimentos chega a

US$ 750 bilhões,

Computador móvel
MC9300 Freezer

Não deixe o frio comprometer a
captura de dados

Mantenha o inventário sob
controle com o computador móvel
que resiste a ambientes extremos

Os condutores de empilhadeiras podem
ter certeza de que os dispositivos terão
um bom desempenho, mesmo em caso
de mudanças extremas de temperatura
ou umidade. A estrutura ultrarrobusta
com aquecedores internos e sensores
de temperatura inteligentes mantém
a tela, a parte eletrônica sensível e as
baterias funcionando em condições
extremas de frio e calor, enquanto o
teclado aquecido evita o congelamento.

Não perca transações de inventário
por causa de condições adversas.
Com estes scanners certificados
para baixas temperaturas, você pode
escanear etiquetas obstruídas por
gelo. O modelo com fio tem cabos
que podem ser usados no freezer e
funciona em ambientes a -30 °C (-22 °F).
Já a opção sem fio resiste a até -20 °C
(-4 °F). Com um suporte aquecido para
scanner, é possível reduzir ainda mais a
condensação e o tempo de inatividade.

Leitor RFID fixo FX9600

Impressoras móveis
ZQ500 Series

Adicione captura de dados em
tempo real às operações em cadeia
de frio
Automatize a captura de dados para
reduzir a exposição dos funcionários
ao frio. Coloque esse scanner RFID
altamente sensível do lado de fora
das portas do freezer para atualizar
automaticamente a contagem de
inventário e rastrear a movimentação
dos artigos que entram e saem das
áreas de freezer.
Acesse zebra.com para ver as antenas RFID

Com temperatura operacional de até
-30 °C (-22 °F), a condensação não é
páreo para este computador móvel. A
parte eletrônica interna é protegida por
aquecedores integrados. Além disso,
a janela de scanner aquecida garante
a captura de dados precisa. Com a tela
touchscreen, os funcionários podem
trabalhar com luvas e acompanhar a
situação dos artigos perecíveis.

Suprimentos certificados Zebra
Conformidade com o mais alto
padrão

Confiabilidade em qualquer
temperatura
Os funcionários que usam essas
impressoras móveis não precisam se
preocupar em retirá-las antes de entrar
em ambientes frios até -20 °C (-4 °F).
Eles podem contar com a compensação
de temperaturas frias para otimizar
e equilibrar automaticamente a
velocidade e a qualidade de impressão
em temperaturas baixas para concluir o
trabalho.

A falta de etiquetas com código de
barras em caixas, artigos ou prateleiras
pode provocar imprecisão no inventário
e falsas indisponibilidades de estoque.
Nossa etiqueta mais durável para
temperaturas frias adere a superfícies
amassadas, de papel, metal e vidro em
temperaturas de até -40 °C (-40 °F) e
ficam coladas mesmo se as temperaturas
caírem até -54 °C (-65 °F).
Os suprimentos podem variar de acordo
com a região. Entre em contato com um
representante de vendas ou parceiro local da
Zebra para saber quais são os suprimentos
adequados para cadeia de frio.

Situações de uso e ambientes de implantação
Antes de escolher um dispositivo, considere as formas de uso e o local de implantação. Use as descrições abaixo para escolher o dispositivo mais adequado às suas necessidades.

Dispositivos aprovados para baixas
temperaturas

Dispositivos resistentes à condensação

Dispositivos livres de condensação

Desenvolvidos para trabalhar em uma só zona
de temperatura, com pouca movimentação entre
ambientes frios e quentes. O choque de temperatura
e a condensação não são um desafio de uso.

Desenvolvidos para resistir a choques de temperatura
e condensação moderados, ideais para movimentos
constantes entre frigoríficos/refrigeradores e áreas
menos úmidas, com controle de temperatura.

Desenvolvidos para resistir à condensação severa
proveniente da alternância constante entre o freezer
e áreas mais quentes e úmidas.

6. International Trade Administration, 2016 Top Markets Report Cold Chain, 2016

GERENCIAMENTO DA CADEIA FRIA

principalmente devido aos
problemas nas instalações,
nos procedimentos
de manipulação e
no treinamento dos
funcionários que trabalham
na cadeia de frio.6

Scanners ultrarrobustos
DS3608-SR/DS3678-SR

OPERAÇÕES DE CONTAGEM DE CICLOS

Computador veicular VC8300

INTRODUÇÃO

Segurança dos funcionários no armazém

Mantenha a comunicação
a uma distância segura

Dica de
modernização

Treinamento remoto para os
funcionários
Acabe com os riscos dos grupos
maiores e com a necessidade de
oferecer treinamento em apenas
uma sala. A equipe profissional de
Aprendizagem como Serviço da
Zebra pode desenvolver vídeos de
treinamento específicos para as
suas aplicações e disponibilizá-los
para os funcionários a qualquer
momento no próprio dispositivo,
incluindo vídeos de demonstração
passo a passo sobre cada produto.

Scanner em formato de
anel simples RS5100
Otimize os fluxos de trabalho
para minimizar os
congestionamentos

A disponibilidade não é garantida em todas as
regiões. Entre em contato com um representante
de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

Apenas gatilho de
encaixar RS5100

Desinfete dispositivos compartilhados, personalize os acessórios
Reduza a propagação de germes
Para ajudar você a desinfetar seus
dispositivos da Zebra regularmente e
corretamente, publicamos orientações
online fáceis de seguir. Com o aplicativo
Video on Device da Zebra, é possível
reproduzir vídeos de demonstração
de limpeza pré-carregados nos nossos
computadores móveis Android.
Assim, os funcionários podem acessar
instruções a qualquer momento.

Adicione mais uma camada de proteção
entre o funcionário e o dispositivo com
acessórios como pulseiras, gatilhos para
scanners em formato de anel e visores
estilo óculos que podem ser alocados
a cada pessoa. Assim, você pode ter
certeza de que cada dispositivo será
usado por apenas um funcionário.

Eventos de proximidade

Rastreamento de contatos

Desinfecção de dispositivos

Alerta e prevenção
O algoritmo exclusivo da Zebra aciona
um alerta depois de 60 segundos de
proximidade de outro funcionário. Isso
reduz os alertas falsos, além de permitir
que os funcionários corrijam a distância.

Denúncia e aplicação
Gere eventos de proximidade
sempre que um funcionário violar
o distanciamento social por mais
de cinco minutos. Use o painel de
eventos para identificar padrões e
aplicar a conformidade.

Identificação e isolamento
Nosso relatório online de rastreamento
de contatos oferece uma visão
completa e detalhada sobre os
contatos entre funcionários, o número
de interações, a duração e o registro de
data e hora de cada evento.

Desinfecção e proteção
No final de cada turno, a tela do
dispositivo indica que ele precisa
de uma limpeza. Isso evita que, no
turno seguinte, os funcionários usem
dispositivos que não foram desinfetados.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

Alertas de proximidade

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

Transforme as áreas de trabalho em zonas seguras sem ampliar a infraestrutura. O aplicativo de software como
serviço (SaaS) baseado em nuvem utiliza Wi-Fi® e Bluetooth® Low Energy (BLE) em dispositivos de computação
móvel da Zebra para ajudar você a reforçar os protocolos de segurança. Alerte os funcionários por meio dos
dispositivos de cada um quando eles estiverem perto demais uns dos outros. Os gerentes autorizados podem ter
acesso a informações sobre o distanciamento entre funcionários que precisa de correção.

GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

Para aumentar as taxas de picking em
até 24%, otimize os fluxos de trabalho
e use os dispositivos de computação
móvel e os visores dos funcionários para
instruí-los a selecionar vários pedidos
com base na localização nos corredores.
O congestionamento, o contato entre os
funcionários e o tempo de deslocamento
vão diminuir. Já a produtividade vai
aumentar.
Veja os detalhes da solução aqui

WT6000
com acessórios

OPERAÇÕES DE SAÍDA

Use AMRs para
aumentar a segurança
Com a combinação
de robôs móveis
autônomos (AMRs)
com os computadores
móveis, vestíveis
e aplicativos de
otimização da Zebra,
você pode manter cada
funcionário em sua
própria zona, usando
os AMRs para se
movimentar entre elas e
realizar outras funções.
Essa estratégia melhora
o distanciamento social
e a produtividade.

Vídeo no dispositivo
OPERAÇÕES DE ENTRADA

O distanciamento não precisa significar
falta de comunicação. Substitua as
interações presenciais pela função
apertar para falar e mensagens de
texto, tudo por Wi-Fi®. Quando os
funcionários têm acesso a dispositivos
de computação móvel, você pode se
comunicar com grupos de pessoas,
resolver problemas remotamente e
alocar tarefas a uma distância segura.

ZEBRA DNA

Seu ativo mais valioso é a equipe de trabalho. Protegê-la é uma prioridade. No entanto, isso exige
repensar várias operações para manter o distanciamento social, sanitizar os dispositivos e as áreas
de trabalho e se comunicar com eficiência, mesmo que de forma remota. Um bom ponto de partida
é analisar sua estratégia de mobilidade com a Zebra. Do treinamento disponível nos dispositivos ao
rastreamento de contatos e mecanismos de distanciamento social, a Zebra oferece soluções que
podem ajudar você a evitar todas as interrupções dos negócios.

INTRODUÇÃO

FOLHETO
SOLUÇÕES PARA A MODERNIZAÇÃO DE ARMAZÉNS

Serviços Globais e Suporte
Mantenha o desempenho das operações com serviços de suporte e visibilidade que conservam a
eficiência dos fluxos de trabalho. Otimize o tempo de atividade com suporte abrangente, que vai do design
de sistemas ao treinamento, passando pela orientação de implantação e o serviço e suporte pós-venda.

Os dados fornecidos pelos sistemas tecnológicos podem ajudar você a aproveitar
novas oportunidades comerciais. No entanto, sem os recursos adequados, os
dados não são utilizados e você pode não aproveitar todos os benefícios. Os
Serviços Exclusivos da Zebra permitem o uso inteligente e o aproveitamento dos
dados, assim você pode gerenciar seus negócios com mais eficiência.
Aprendizagem
como serviço

Consultoria em design
e fluxos de trabalho

Gerenciamento do
programa

Ecossistema
Jumpstart

Ecossistema
do Safe-T-Vue

Serviço Exclusivo de
design de RFID

Serviço Exclusivo de
ativação por voz

Serviço Exclusivo
MotionWorks da Zebra

A disponibilidade de alguns Serviços Exclusivos não é garantida em todas as regiões.
Entre em contato com um representante de vendas ou com um parceiro local da Zebra.

Troque o gerenciamento reativo
de dispositivos pela proatividade
Os dados de todos os seus
dispositivos são agregados em uma
visualização codificada por cores na
nuvem com o VisibilityIQ™ Foresight,
a ferramenta de inteligência
empresarial da Zebra. Assim,
você tem acesso a informações
práticas para se planejar para as
tendências sazonais e dimensionar
corretamente o inventário de
dispositivos.

OPERAÇÕES DE SAÍDA

Descubra mais Serviços Exclusivos das
soluções inteligentes e inovadoras: MotionWorks™ Warehouse da Zebra,
SmartPack™ Trailer and Container e FulfillmentEdge™ da Zebra.

Dica de modernização

OPERAÇÕES DE ENTRADA

Integração
de software

ZEBRA DNA

Serviços Exclusivos da Zebra

Serviços de Suporte e Manutenção Zebra OneCare™

Zebra OneCare Essential
Garantia básica

Zebra OneCare Select
Proteção máxima

Também temos outros planos de suporte para atender às suas necessidades.
Entre em contato com um representante de vendas ou parceiro da Zebra.

Tenha uma visão clara do desempenho dos seus dispositivos
e saiba quais são as próximas medidas que podem
impulsionar a produtividade e reduzir os custos.
• VisibilityIQ™ DNA da Zebra
Tenha visibilidade sobre seu hardware e encontre respostas
para maximizar sua eficiência.
• VisibilityIQ™ Foresight da Zebra
Muito mais que um MDM: acesse todos os aspectos
operacionais dos seus dispositivos de computação móvel a
partir de uma única ferramenta de inteligência empresarial
em nuvem.

PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS

• VisibilityIQ™ OneCare™ da Zebra
Com as informações em nuvem, indica o status do conserto
de computadores móveis e scanners, problemas técnicos,
contratos, relatórios de casos e software, além de oferecer
visibilidade do status de segurança do LifeGuard.

SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

VisibilityIQ™ da Zebra

GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO

O Serviço de Suporte Zebra OneCare oferece cobertura
ampla, assistência com problemas técnicos, visibilidade de
contratos e de relatórios operacionais e suporte local para
atender a todas as suas necessidades.

Caso de uso
Computação móvel para empresas
Computador móvel de mão MC9300
Computador móvel TC8300 Touch
Computador móvel de mão MC3300x
Computador móvel de mão MC2200/MC2700
Computador móvel com tela touchscreen TC72
Tablet robusto XSLATE L10
Tablet empresarial robusto ET51
Computador veicular VC8300
Computador veicular VC80/80X
Computador móvel vestível WT6300
Scanner em formato de anel RS6000 com Bluetooth®
Scanner em formato de anel RS5100 com Bluetooth®
Visor empresarial estilo óculos HD4000
Scanner de mão ultrarrobusto LI3600-SR (1D)
Scanner de mão ultrarrobusto LI3600-ER (1D)
Scanner de mão ultrarrobusto DS3600-SR (1D/2D)
Scanner de mão ultrarrobusto DS3600-HP (1D/2D)

impressoras móveis ZQ600 Series
Impressoras móveis ZQ500 Series
Impressoras industriais ZT600 Series
Impressoras industriais ZT400 Series
Impressoras desktop ZD420
Impressoras desktop ZD620

Suprimentos certificados Zebra**
Z-Perform 1500T

Gerenciamento
de cadeia de frio

Picking de
produtos
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Z-Perform 1000T, etiqueta de 7,5 mil (0,075 pol.)
Z-Perform 2000T Floodcoated, totalmente colorida
Z-Perform 1000D

•

•

•

Z-Perform 2000D Floodcoated, totalmente colorida
Z-Slip
Z-Perform 2000D, para todas as temperaturas
PolyPro 4000D

•

IQ Color

•

•

Preparação

Carregamento
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Identificação por radiofrequência (RFID)
Scanner RFID de mão MC3330xR
Scanner RFID de mão MC3390xR
FX9600 (veja as antenas em zebra.com)
Impressora RFID móvel ZQ630
Impressora RFID móvel ZQ511/ZQ521
Impressora RFID desktop ZD500R
Impressoras industriais RFID da ZT600 Series
Impressora RFID industrial ZT400 Series
Inlay RFID ZBR2000
Inlay RFID ZBR4000
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Soluções de vantagem inteligente
FulfillmentEdge™* da Zebra
MotionWorks™ Proximity da Zebra
MotionWorks™ Warehouse da Zebra*
MotionWorks™ Yard da Zebra

•

SmartPack™ Trailer and Container

Tecnologia de localização em tempo real
Leitor RTLS ATR7000*
Bluetooth® Low Energy
WhereNet Real-Time Locating System (RTLS)
Tecnologia de banda ultralarga
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*A disponibilidade não é garantida em todas as regiões. Entre em contato com um representante de vendas ou com um parceiro local da Zebra.
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PORTFÓLIO DE PRODUTOS
E SERVIÇOS
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SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS

•

**Os nomes dos suprimentos podem variar de acordo com a região. Entre em contato com um representante de vendas ou parceiro da Zebra.

GERENCIAMENTO DE INVENTÁRIO
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Embalagem

OPERAÇÕES DE SAÍDA

Impressoras industriais ZT200 Series

Contagem
de ciclos
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Scanner de mão ultrarrobusto DS3600-ER (1D/2D)

Impressão

Transporte
entre docas

OPERAÇÕES DE ENTRADA

Soluções de captura de dados

Gerenciamento
Armazenamento
de devoluções

ZEBRA DNA

Tablet robusto XPAD L10

Recebimentos

INTRODUÇÃO

Portfólio de produtos e serviços

Modernize seu armazém do jeito
certo: o seu jeito
Com a Zebra, as possibilidades são infinitas
A Zebra é a sua parceira para orientar o caminho de modernização dos
seus armazéns, do controle básico das operações à capacidade de
previsão e agilidade proativa.
De operações de entrada ao processamento de saída, temos um
portfólio completo e abrangente para melhorar a precisão,
a produtividade e a segurança dos funcionários, sempre acompanhando
o ritmo do mercado que não para de evoluir.

Saiba mais em
www.zebra.com/warehouse

Sede Corporativa e América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Sede EMEA (Europa,
Oriente Médio e África)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+1 847 955 9494
la.contactme@zebra.com

ZEBRA e a cabeça de Zebra estilizada são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo todo. Todas as
outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2020 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

