RELATÓRIO DA APLICAÇÃO
SÉRIE 3600 ULTRA ROBUSTA NA MANUFATURA

Aumente a produtividade e controle a qualidade na
linha de produção com uma nova classe de scanner
RESOLVA HOJE AS DEMANDAS DE PRODUÇÃO COM A SÉRIE 3600 ULTRA ROBUSTA

O Desafio: Cumprir os Cronogramas
de Produção, Garantir a Qualidade do
Produto e Habilitar o Rastreamento com
efetivo custo-benefício
• Com a globalização do mercado, você está competindo com
fabricantes em todo o mundo - colocando ainda mais pressão
sobre os preços, a qualidade do produto e no agendamento
das ordens de pedidos. Ao mesmo tempo, os clientes estão
realizando encomendas menores e mais frequentes, aumentando
o volume de pedidos. E as regulamentações impostas pela
indústria para a rastreabilidade do produto “do berço ao túmulo”
aumentam a carga administrativa diária.
A digitalização ajuda a manipular tudo, mas sem o scanner
adequado, os atrasos na linha de produção podem afetar a
lucratividade, o atendimento ao cliente e a retenção de clientes
quando:
• Uma tecnologia mais antiga não faz a leitura do código de barras,
resultando em exceções que retardam as operações ou paralizam
sua linha de produção.
• A parte errada é usada na linha de produção, elevando o alto
custo do retrabalho, algumas vezes, dias depois.
• Os trabalhadores precisam substituir um scanner com defeito ou
uma bateria para um scanner sem fio.

A Solução: Desempenho Incansável com
a Série 3600 Ultra Robusta da Zebra
Obtenha o desempenho incansável que você precisa para
aumentar a produtividade e levar o controle de qualidade para
o próximo nível em sua linha de produção. A Série 3600 Ultra
Robusta oferece:
• Desempenho superior de digitalização necessário
para manter as linhas de produção em movimento na
capacidade máxima.
• Um design ultra robusto que é quase indestrutível,
praticamente eliminando o tempo de inatividade não
planejado da linha de produção devido a um scanner
quebrado ou com defeito.
• Tecnologia Bluetooth superior que libera os trabalhadores
de cabos - sem risco de interferência Wi-Fi.
• Tempo e custo mínimos de gerenciamento de dispositivos
através das melhores ferramentas de gestão da
indústria.
O resultado?
• Aumento da produtividade dos trabalhadores.
• Níveis máximos de produção.
• Um novo nível de atendimento ao cliente.
• Custo reduzido e melhor retorno de investimento
do scanner.
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A Série 3600 Ultra Robusta: a Tecnologia Que Você Precisa Para
Alcançar um Novo Nível de Sucesso Empresarial nas suas Operações de
Manufatura
Se você fabrica eixos de comando de veículos, placas de circuito de computador
ou pão integral, suas operações se beneficiarão com a durabilidade incomparável,
desempenho de leitura e capacidade de gerenciamento da Série 3600.
exposição a fluídos hidráulicos corrosivos,
Quando Apenas o Design Mais
pulverizações com mangueira de alta pressão e
Robusto Resolve
Os scanners de uso geral não são construídos
para lidar com o ambiente difícil da maioria das
linhas de produção de manufatura, resultando
em altos volumes de falhas de scanner e
chamadas de suporte - e elevados custos de
substituição e reparação. A Série 3600 elimina
tudo isso com o design ultra robusto que é
projetado para a vida cotidiana na fábrica.
Resistente para lidar com o seu ambiente:
à prova de poeira, pulverização e água
A Série 3600 é o único dispositivo da sua classe
com um grau de vedação IP67 à prova de água,
capaz de sobreviver à submersão completa
na água. A única família de scanner a oferecer
uma segunda classificação de IP65, a Série
3600 está pronta para praticamente todos os
desafiadores ambientes de produção, desde
chão de fábricas empoeirados, café derramado,
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limpezas regulares com limpadores industriais
entre turnos. Nós até mesmo selamos a base
Bluetooth para IP65, criando a única solução
robusta e completa sem fio para sua linha de
produção.

Construído para lidar com quedas no seu piso
de concreto
Muitas falhas no dispositivo na linha de
produção ocorrem quando o dispositivo cai
no chão de concreto. É por isso que todos os
modelos da Série 3600 oferecem a mais alta
especificação de queda de 8 pés/2,4 m no
concreto - 23% mais durável do que qualquer
outro scanner nessa classe. E com 5.000
quedas de 3.3 pés./1 m, você tem a tranquilidade
de que esses scanners vão sobreviver ao
mundo real de quedas.
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Uma família
para atender
todas as
diferentes
necessidades
da linha de
produção:
LI36X8 Com fio/
Sem fio: Este
scanner 1D é ideal
para fabricantes
que utilizam
apenas códigos de
barras 1D

Quando Apenas a Melhor Tecnologia
de Digitalização Resolve

Seu sucesso é tudo com rendimento e precisão.
Quanto mais rápido os seus funcionários puderem
concluir uma digitalização, mais rapidamente sua
linha de produção funcionará e as encomendas
serão cumpridas mais rapidamene e entregues. É por
isso que a Série 3600 possui todas as nossas
tecnologias de digitalização mais avançadas garantindo que seus funcionários obtenham o
desempenho que precisam para serem o mais
produtivos possível, a cada minuto de cada turno.

Velocidade de digitalização máxima em cada tipo
de código de barras
Independente do tipo de código de barras 1D ou 2D
que circula pela sua linha de produção, há um modelo
otimizado para oferecer a máxima velocidade de
digitalização, com a captura de código de barras pela
primeira vez. Se você precisa capturar códigos de
barras de alta densidade impressos diretamente em
componentes, os scanners DS3608-HD e DS3678-HD
sem fio oferecem um desempenho extraordinário,
proporcionando aos funcionários a capacidade de
capturar códigos minúsculos, quase invisíveis, com
rapidez e facilidade.
Se você usa marca direta na peça (DPM), os scanners
sem fio DS3608-DP e DS3678-DP com fio irão capturar
praticamente todos os tipos de código DPM,
independente do tamanho, superfície, contraste ou
densidade - as difíceis marcações dot peen, gravação
química ou a laser, tinta, molde de jato de tinta, marcas
fundidas ou spray térmico. A tecnologia avançada de
iluminação da Zebra fornece os efeitos de iluminação

múltiplos necessários para capturar marcas em
qualquer tipo de superfície, mesmo as desafiadoras
como códigos de baixo contraste em uma superfície
preta, marcas em uma superfície muito brilhante ou
códigos em aço corroído.

Primeira captura de códigos de barras
imperfeitos
A planta de manufatura é um lugar difícil para uma
etiqueta de código de barras. E os códigos de barras
que não podem ser digitalizados instantaneamente
podem atrasar a linha de produção e os cronogramas
de cumprimento. Seus códigos de barras mais
danificados não são um problema para a nossa
avançada digitalização de algoritmos - se os códigos
estão rasgados, sujos, manchados, mal impressos, de
baixo contraste ou impressos em superfícies reflexivas
desafiadoras, seus funcionários podem captá-lo com
apenas uma pressão do gatilho de leitura.

Um scanner multifuncional para suportar o
processo de linha de produção de ponta a ponta
Todos os nossos scanners também podem capturar
códigos de barras 1D e 2D impressos, permitindo
que você use um único dispositivo econômico para:
• Verificar se os materiais corretos foram entregues
na linha de produção.
• Acompanhar os materiais à medida que são
utilizados para fabricar seus produtos garantindo a
qualidade.
• Cumprir de forma econômica os regulamentos
governamentais de rastreamento.

DS36X8-SR
Com fio/Sem
fio: Digitalização
padrão de códigos
de barra 1D e 2D
de contato próximo
a 5 pés/1,5 m de
distância
DS36X8-HP
Com fio/Sem fio:
Leituras de alto
desempenho de
códigos de barra
1D/2D a longas
distâncias, de 7
pés./2,1 m, além
da capacidade
de capturar fotos,
documentos e
dados OCR
DS36X8-DP
Com fio/Sem fio:
Desenvolvido para
capturar códigos
de barra 1D/2D
e todo tipo de
marcas diretas na
peça (DPM) para
rastreamento
na manufatura
industrial
DS36X8-HD
Com fio/Sem fio:
Captura códigos
de barras de alta
densidade 1D / 2D
- incluindo códigos
minúsculos que
são comuns em
equipamentos
eletrônicos e
médicos

• Inserir os produtos finalizados no inventário à
medida que saem da linha de produção.
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Finalmente - Um Scanner Sem Fio Bluetooth que não Interfere na sua WLAN
Seu equipamento de linha de produção está em constante comunicação com aplicativos backend que monitoram o desempenho
do equipamento e emitem alertas quando o serviço é necessário, evitando o custo escalonável do tempo de inatividade não
planejado da linha de produção. Enquanto você gostaria de oferecer aos trabalhadores de linha de produção a liberdade de um
scanner sem fio Bluetooth, uma vez que essas comunicações muitas vezes viajam através da rede Wi-Fi, você não pode arriscar a
interferência. Apresentamos o modo Wi-Friendly da Zebra, que elimina completamente qualquer interferência entre nossos
scanners Bluetooth e sua infra-estrutura Wi-Fi - garantida. E o modo amigável Wi-Fi é implementado rapidamente - a leitura de um
único código de barras configura corretamente seus scanners 3600 Bluetooth para o seu ambiente Wi-Fi.

Além de Códigos de Barras para fotos, documentos e assinaturas - Oferecemos um modelo que pode
lidar com tudo
Com a capacidade de capturar outros tipos de informações, você pode ainda agilizar os fluxos de trabalho da linha de produção.
* Por exemplo, um trabalhador pode tirar uma foto de uma peça defeituosa que chegou na linha de produção, fornecendo a prova
indiscutível da condição e assim simplificar o processo de logística reversa para retornar os bens danificados ao fornecedor.

Quando Apenas o Simples Gerenciamento de Dispositivos Resolve
Gerenciar seus scanners pode ser demorado - você precisa preparar cada scanner para o primeiro uso, atualizar conforme
necessário e solucionar problemas de usuários. Com as nossas ferramentas complementares, o 123Scan2 e o Serviço de
Gestão do Scanner (SMS), além de uma variedade de estatísticas sobre as baterias em seus scanners sem fio 3600, o
gerenciamento de scanner é menos demorado e menos oneroso, reduzindo o custo total de propriedade.

MAXIMIZE A VELOCIDADE E PRECISÃO NA LINHA DE PRODUÇÃO COM OS SCANNERS DA
SÉRIE 3600 ULTRA ROBUSTOS DA ZEBRA. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE
VISIT WWW.ZEBRA.COM/3600
* Somente modelos de imagens DS
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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