
O zi din viaţă: Producţia 
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RECEPȚIE
Dan ia Zebra TC8000 cu 
Android la paleţi şi foloseşte 
aplicaţia Mobility DNA 
SimulScan pentru a scana  
rapid şi precis documentele de 
livrare. Fiecare document 
conţine o multitudine de coduri 
de bare, imagini,  casete de 
selectare şi linii de text, însă 
SimulScan le foloseşte şi leagă 
formele digitale întregi într-o 
singură scanare. Dan a primit şi 
a înregistrat  livrarea în câteva 
secunde.

DEPOZITARE
Dan foloseşte acum 
Workforce Connect pe 
TC8000  pentru a-şi apela  
echipa să proceseze livrarea. 
El foloseşte PTT Express, care 
adaugă funcţionalitatea push-
to-talk, pentru a trimite un 
mesaj vocal de grup.

GESTIONAREA 
STOCULUI 
Tania verifică stocul folosind 
Zebra TC8000 cu Android. În 
mod normal,  foloseşte 
butonul de declanşare pentru 
a activa scanerul, dar din 
moment ce tastează cu 
ambele mâini, ea alege 
opţiunea Swipe Assist, care 
poate transforma întregul 
ecran într-un buton de 
scanare.

zebra.com/android/Manufacturing

ZEBRA PENTRU ANDROID TC8000

PÂNĂ LA 33% 
MAI UŞOR 
decât modelele 
tradiţionale 

ECHILIBRAT 
PENTRU 
CONFORT – 
15%mai puţin 
efort muscular

TASTATURĂ TACTILĂ 
40% mai rapid, 
cu 60% mai puţine erori

TESTAT PENTRU 
CAZĂTURI și 
sigilate pentru a 
lucra într-un mediu 
dur

SCANARE FĂRĂ 
ÎNCLINARE – 
ecranul este 
orientat către 
utilizator

SCHIMB FĂRĂ 
OPRIRE
baterie pentru 
utilizare 
neîntreruptă

Într-o industrie care se bazează pe viteză şi precizie, dispozitivele 
Zebra cu sistem de operare Android permit producătorilor să 
scurteze timpii de producţie şi să seteze noi standarde.

https://www.zebra.com/us/en/solutions/manufacturing-solutions.html


ZEBRA PENTRU ANDROID MC9200

DURABIL 

REZIESTENŢA LA 
ZGÂRIETURI ŞI 
SPARGERE 
fereastră de scanare

PROTECŢIE 
SUPLIMENTARĂ 
pentru electronice  
de precizie 

REZISTENŢĂ 
MAXIMĂ  în clasă 
- mai mult de 2000 
de cazături

DESIGN BATERIE 
mai dur

DE ÎNCREDERE

POLICARBONAT 
Ecran tactil 4H 

SECURITATE LA 
NIVEL 
GUVERNAMENTAL 
pentru date
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ÎNTREŢINEREA 
FABRICII
Tom are un timp foarte 
limitat pentru a face  o 
sarcină de întreţinere de 
rutină. TekSpeech Pro pe 
TC8000 oferă un flux de 
lucru orientat spre vorbire, 
care îl direcționează
către părțile potrivite în timp 
record și efectuează 
întreținerea necesară.

ÎN CĂUTAREA 
LUI ANDREI
Dan ar trebui să fie la 
mărfuri, motiv pentru care 
şeful său verifică locul unde 
este folosind locaţia 
geografică integrată 
Workforce Connect  de pe 
Zebra TC70 Android. 
Descoperind că Jeff este 
ocupat cu o sarcină pe linia 
de producţie, şeful său  
solicită, în schimb, prin radio 
un alt coleg.

CONTROLUL CALITĂŢII
Alex utilizează o aplicație 
Android specializată pentru a 
efectua verificarea 
conformității. El poate de 
asemenea folosi cu uşurinţă 
aplicații tradiționale de ecran 
verde, deoarece acestea pot 
fi convertite automat pentru 
utilizarea pe ecran tactil cu 
All Touch Terminal 
Emulation.  Ambele abordări 
oferă o valoare excelentă 
pentru cost.

PE LINIA DE 
PRODUCŢIE
Corina completează 
aprovizonarea liniei de 
producție, verificând 
inventarul în timp ce 
merge. MC9200 face ca 
acest lucru să fie uşor; ea 
foloseşte funcţia Push to 
Talk Express, a cărei funcţie 
radio cu 2 căi o ajută să-şi 
ţină un coleg informat.

O zi din viaţă: Producţia
Într-o industrie care se bazează pe viteză şi precizie, dispozitivele 
Zebra pentru Android permit producătorilor să scurteze timpii de 
producţie şi să seteze noi standarde.

rezistent la şoc 

zebra.com/android/Manufacturing

etanşate  

https://www.zebra.com/us/en/solutions/manufacturing-solutions.html



