
O zi din viaţă: Depozitul 
Dispozitivele Zebra cu Android simplifică operaţiunile și 
automatizează procesele din depozit, de la recepţie până la livrare.
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LA RECEPȚIE
Dan folosește aplicaţia 
SimulScan, parte din suita 
Mobility DNA, pe dispozitivul 
lui TC8000 pentru a scana 
repede documentele de 
livrare. Rezultatele sunt 
foarte precise. Fiecare 
document conţine coduri de 
bare multiple, imagini, 
căsuţe de bifat și linii de text, 
dar SimulScan le capteaza 
pe toate și populează 
formularele digitale dintr-o 
singură scanare. Dan a 
primit și a înregistrat livrarea 
bunurilor în secunde.

DEPOZITARE
Acum bunurile trebuie 
depozitate, ceea ce nu este 
munca unui singur om. 
Ecranul tactil de pe 
dispozitivul TC8000 al lui 
Dan se adaptează faptului 
că el poartă mănuși, astfel 
poate să cheme ajutoare 
cu un mesaj vocal de grup, 
folosind funcţia PTT 
Express din Workforce 
Connect.

LIVRARE
Funcţia de mâini libere pe 
computerul portabil 
multimodal WT6000 o ajută 
pe Ana să termine mai 
repede sarcinile de livrare. 
Cu TekSpeesh 4 Pro care 
face posibil contactul vocal 
direct dintre operatorii de la 
oricare fază din procesul de 
depozitare, dispozitivele 
Zebra cu Android ajută la 
creșterea productivităţii 
pentru utilizatorii de 
WT6000 cu 15%, cu 39% 
mai puţine erori, decât 
portabilele cu funcţii doar 
vocale.

zebra.com/android/Warehouse

ZEBRA PENTRU ANDROID TC8000

CU PÂNĂ LA 
33% MAI UȘOR
decât modelele 
tradiționale 

ECHILIBRAT 
PENTRU CONFORT–
15% mai puțin efort 
fizic

TASTATURĂ 
TACTILĂ -  40% 
mai rapidă, 60% 
mai puține erori

TESTAT LA 
SPARGERE și sigilat 
pentru munca în 
medii dure

FĂRĂ SCANĂRI
ÎN UNGHI - 
ecranul este 
orientat spre 
utilizator 

SCHIMBARE 
BATERIE fără 

oprire pentru uzul 
neîntrerupt
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CĂDERE
Ana scapă WT6000 pe o 
cușcă de depozitare. Nu 
contează.   Este construit 
să reziste la impact, praf 
și apă în cele mai dure 
medii de depozit.

ÎMPACHETARE ȘI 
LIVRARE 
Maria poate să 
împacheteze și să livreze 
mai repede și mai precis 
ca oricând, pentru că 
TekSpeech Pro face mai 
ușoară urmărirea 
indicaţiilor vocale.

DIMENSIUNI COMPACTE 
cu 27% mai ușor și cu 37% 
mai puțin voluminos

DISPOZITIV 
UNIVERSAL INOVATIV  
– Sistemul de suport 
completează soluția 
dvs.

TASTE SOFTWARE 
PROGRAMABILE  
40% mai rapidă, 
60% mai puține erori

CREȘTE 
PRODUCTIVITATEA 
MUNCITORILOR cu 
15% cu soluțiile 
portabile Zebra

AFIȘAJ MAI MARE  
cu ecran tactil capacitiv 
multi-touch

NOUTATE REVOLUȚIONARĂ 
Sistem de montare pentru 
confort, igienă și siguranță 
superioară

TRANSFORMĂ 
„Ecranul verde” în 

ecran complet tactil

zebra.com/android/Warehouse

ZEBRA PENTRU ANDROID WT6000




