
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aplicativo para gerenciamento de 
inventário Zebra 
 
Compatível com os coletores de dados MC2180 e 
MC3200 com sistema operacional Windows CE, o Asset 
Tracker Lite facilita a organização e o rastreamento do 
seu inventário. Saiba mais. 
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Suas operações diárias dependem de muitos ativos - desde computadores e mobiliário de escritório até os 
equipamentos em uma linha de produção, empilhadeiras em um armazém e itens de consumo, tais como toalhas 

inventário preciso - uma lista dos seus ativos e de onde eles estão localizados. Mas para os pequenos empresários, 
gerenciar o inventário é um processo muito demorado e caro para ser realizado mais do que algumas vezes por 
ano - até agora.

Apresentamos o Asset Tracker Lite, um aplicativo de rastreamento de ativos projetado para empresas de pequeno 
porte. Pré-carregado e pronto para uso nos computadores móveis MC2180 e MC3200 da Zebra, o Asset Tracker 

conhecimento técnico é necessário. Os empregados apenas andam pela sua empresa e digitalizam os códigos de 
barras dos seus ativos. Ele ajuda a agregar valor aos seus computadores móveis MC2180 e MC3200 da Zebra. O 

seus ativos tão frequentemente quanto seu negócio precisar - mensal, semanal ou diariamente.

O resultado? Melhoria no controle de ativos, garantindo que os trabalhadores possam localizar o que precisam 
para fazer seu trabalho, melhorando a produtividade, a utilização dos ativos e o valor patrimonial. E quando 
você estiver pronto para um aplicativo de controle de ativos com mais recursos para melhorar ainda mais a 
produtividade dos funcionários e a utilização de ativos, nossa extensa rede de parceiros globais apresentará um 
parceiro da Zebra com a experiência e o conhecimento para ajudar.

FICHA TÉCNICA
ASSET TRACKER LITE

Asset Tracker Lite
APLICATIVO DE RASTREAMENTO DE ATIVOS DE 
PEQUENAS EMPRESAS PRONTO PARA USO 

Pronto para uso, direito da caixa
Com o Asset Tracker Lite, não há nada para 
carregar, licenciar ou – este aplicativo pré-
carregado está pronto para uso no momento 
em que você tirar seus computadores móveis 
MC2180 ou MC3200 CE da caixa.
Fácil de usar - nenhum treinamento 
necessário
Tudo que os seus funcionários precisam 
fazer para é apontar e pressionar a tecla de 
digitalização para capturar os códigos de 
barras dos seus produtos.
Gerencie o inventário em diferentes áreas 
do seu negócio

diversas áreas em seu negócio, tais como a 
área de ferramentas e o estoque, fornecendo 
uma visão mais pontual não só do inventário 
que você tem, mas onde ele está localizado.

trabalhar com sua ferramenta de gestão
Com a capacidade de criar um .xml, .csv ou 
.txt, você pode facilmente fazer upload de 
seus dados em qualquer ferramenta que 
você desejar usar para exibir seu inventário 
– desde o Microsoft Excel até um Sistema de 
Gestão de Estoque baseado na nuvem.
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Fácil acesso ao arquivo de inventário
Quando um funcionário completa um ciclo 
de inventário, pode enviar automaticamente 
os arquivos de inventário para o seu servidor, 
digitando o endereço IP do servidor no 
aplicativo Asset Tracker Lite - o arquivo 

instantaneamente. Alternativamente, você 
conectar seu MC2180 ou MC3200 a um 
PC para puxar manualmente o arquivo do 
dispositivo móvel.
Compatibilidade com versões anteriores
Já possui os computadores móveis MC2180 
ou MC3200 da Zebra? Não há problema - 
você pode simplesmente baixar o aplicativo a 
partir do website central de suporte da Zebra 
e instalar em seus dispositivos existentes.
Pesquisa automática em seu arquivo 
central de inventário 

item, o Asset Tracker Lite pode acessar o 

o código de barras do item e preencher 
automaticamente a tela com a descrição do 
item e preço.

Sabemos que são grandes as chances de 
você não ter uma equipe de TI. É por isso que 
o Asset Tracker Lite é fácil de administrar - 
nenhuma experiência em TI é necessária.

PARA MAIS INFORMAÇÕES VISITE  WWW.ZEBRA.COM/ASSETTRACKERLITE  OU CONTACTE-NOS 
EM la.contactme@zebra.com OU 1 (866) 416-8545

registradas da ZIH Corp, registrada em muitos locais no mundo. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.
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