A DATALOGIC TEM O PRAZER DE APRESENTAR O
NOVO SITE CORPORATIVO!
A partir do dia 01 de Janeiro de 2017, a Datalogic modificou a estratégia orientada a produto
para uma estratégica focada no cliente, colocando-se como parceiro insubstituível ao lado de
seus clientes. A fim de garantir uma maior assistência, serviço ao cliente diferenciado e um
conhecimento mais profundo das nossas indústrias-alvo, a empresa alinhou a sua organização
em quatro unidades de indústrias correspondentes a cada aplicação principal: Varejo,
Manufatura, Transporte e Logística e Saúde.
Em consonância com esse novo modelo de mercado, estamos reformulando nossos canais de
comunicação. Estamos orgulhosos de apresentar o nosso novo site corporativo da Datalogic. O
novo site foi criado para apoiar uma nova organização centrada no cliente, permitindo uma
ligação mais próxima com os nossos clientes e parceiros e fornecendo uma ferramenta de mais
fácil comunicação com vendas e suporte técnico.
Você encontrará informações atualizadas sobre nosso portfólio constantemente enriquecido,
bem como as últimas aplicações para cada indústria.
Você descobrirá um novo sistema de navegação intuitivo que imediatamente o orientará para o
coração de cada indústria, proporcionando acesso mais fácil as informações relevantes. Tudo o
que você precisa está apenas a um clique de distância: soluções da indústria, detalhes do
produto e da empresa, suporte ao cliente e informações de contato.
O novo site é totalmente responsivo com dispositivos móveis. Com base na tecnologia mais
recente, a plataforma oferece vários recursos adicionais em alta velocidade, tornando o acesso
simples e fácil para a grande variedade de navegadores e dispositivos.
Um novo formulário mais amplo de contato foi desenvolvido, de acesso imediato a partir da
página principal para uma resposta rápida.
Finalmente, a Datalogic está oferecendo uma nova extranet unificada para todos os nossos
parceiros registrados: uma ferramenta melhorada com uma única seção principal para acesso
rápido e fácil ao mundo renovado da Datalogic.
Estamos certos de que você vai achar o novo site absolutamente valioso.

