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Direto ao Coração

de Nossos Clientes

SOBRE A DATALOGIC
A Datalogic é líder mundial nos mercados de captura  
automática de dados e automação de processo,  
especialista no desenvolvimento e produção de leitores  
de códigos de barras, computadores móveis, sensores para 
detecção, medição e segurança, e sistemas de visão, de 
marcação a laser e RFID. As soluções da Datalogic ajudam 
a aumentar a eficiência e a qualidade de processos no 
Varejo, Indústrias, Transporte e Logística, e setor de Saúde, 
ao longo de toda cadeia de valor.

Os principais players mundiais desses quatro mercados 
de referência usam os produtos da Datalogic, seguros do 
cuidado no atendimento ao cliente e da qualidade dos 
produtos que o Grupo oferece há 45 anos.

A sede da Datalogic fica em Bolonha (Itália). A empresa 
emprega aproximadamente 2.700 pessoas em todo o 
mundo, distribuída em 30 países e com instalações para 
fabricação e manutenção de equipamentos nos Estados 
Unidos, Brasil, Itália, Eslováquia, Hungria e Vietnã. Em 
2016, a Datalogic teve receita de 576,5 milhões de Euros 
e investiu mais de 50 milhões de Euros em Pesquisa & 
Desenvolvimento, com um portfólio crescente de mais de 
1.200 patentes em diversas jurisdições.

A Datalogic S.p.A. está listada no segmento STAR da Bolsa 
de Valores da Itália de 2001 como DAL.MI.

Para mais informações sobre a Datalogic, acesse:  
www.datalogic.com. 

A Datalogic é líder absoluta em soluções de ponto de venda 
que permitem que os varejistas executem as operações de 
forma eficaz e efetiva. Empresas de varejo podem variar 
desde pequenos quiosques até hipermercados, cada uma 
com suas necessidades específicas. A liderança tecnológica 
da Datalogic para frente de caixa é vista em uma extensa 
oferta de soluções como sistemas de auto compra, 
dispositivos de ponto de venda móvel, leitores imager, portais 
automáticos de leitura, leitores manuais e muito mais.

GESTÃO DE LOJA

PONTO DE VENDA - CHECKOUT

Os varejistas  confiam a seus funcionários funções que vão 
além de manter as prateleiras cheias. Eles são essenciais 
para proporcionar uma experiência memorável ao consumidor 
gerando sua fidelização. Para isso, varejistas dependem do uso 
da tecnologia Datalogic pelo funcionário para executar funções 
tradicionais do varejo como verificação de preço, marcação de 
preço e inventário. Essas mesmas ferramentas também são 
utilizadas em novas funções não tão tradicionais como no 
ponto de venda móvel, demonstração multimídia de produto, 
comparação de produtos online e acesso multicanal. 

Dispositivos móveis como Joya Touch, Skorpio, Memor e DL-
Axist proporcionam aos funcionários tecnologia para executar 
funções no varejo que maximizam sua produtividade ao mesmo 
tempo em que realizam um excelente atendimento ao cliente.
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Inovação para 
Todo o Varejo
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Nós atendemos 
globalmente às 
necessidades 
de negócios de 
Identificação 
Automática dos 
Varejistas, do Centro 
de Distribuição 
ao Checkout e ao 
Ambiente de  Loja, com 
um portfólio inovador e 
exclusivo de produtos 
e soluções, com o apoio 
de um atendimento 
personalizado ao 
cliente.”

“
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO/

DEPÓSITO

O gerenciamento de estoque desempenha um 
papel importante para garantir uma experiência 

excepcional de atendimento ao cliente. Operações 
de varejo dependem da disponibilidade dos produtos 

quando seus clientes vão as compras. No varejo 
atual, os clientes podem comprar direto na loja e 

virtualmente de qualquer lugar. Para dar suporte às 
compras virtuais dos clientes, os varejistas buscam 

a satisfação multicanal e confiam nas soluções 
Datalogic para ajudá-los a entregar os produtos aos 

clientes através de seus diversos pontos de estoque.

Leitores de mão industriais, computadores móveis 
resistentes, câmeras inteligentes, leitores fixos 
e sistemas de visão da Datalogic identificam e 
rastreiam itens, tornando o gerenciamento de 

estoque do varejo eficaz e eficiente.
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A Organização de Atendimento ao Cliente da 
Datalogic oferece uma ampla e completa gama 
de serviços pós-venda. É composta de três 
níveis de suporte a fim de garantir a assistência 
profissional mais adequada, com base em um 
problema específico.
O Atendimento ao Cliente da Datalogic pode 
dedicar no território uma equipe de profissionais 
multilíngues com amplo conhecimento técnico 
sobre toda a linha de produtos.
Nosso portfólio de serviços padrão inclui: 
extensão de garantia, tempo de resposta rápido 
para reparos, suporte por telefone 24 horas 
por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, 
intervenção no local no dia seguinte e auditoria 
do local. Podemos personalizar nossos serviços, 
atendendo às suas necessidades específicas. 
Nossos especialistas darão apoio em cada etapa 
dos seus projetos, desde o estudo de viabilidade 
até o suporte estendido pós-venda, realizando, 
quando necessário, análise e remediação de 
causa principal.

Os Programas de Serviço 
EASEofCARE proporcionam 
melhor suporte de vida útil para 
garantir que os produtos estejam sempre 
operando com desempenho máximo. Uma 
variedade de Programas de Atendimento 
está disponível para atender aos requisitos 
do seu negócio:

   VARIEDADE DE COBERTURA ESTENDIDA
    (opções de 3 e 5 anos disponíveis)

   TEMPO DE RESPOSTA DE REPARO MAIS RÁPIDO
   CONDIÇÕES DE FRETE MELHORADAS
   PEÇAS E PROCEDIMENTOS DE FÁBRICA
   UPGRADE DE FÁBRICA SELECIONADO
   GESTÃO DE BATERIA

Por favor, entre em contato com seu 
representante de vendas para saber quais 
serviços estão disponíveis em sua região.

www.datalogic.com
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RECEBIMENTO
A tecnologia Datalogic 
alimenta sistemas 
automatizados de 
recebimento, aumentando 
a velocidade e quantidades 
de itens processados para 
os varejistas. Com a ajuda 
de sistemas de visão, 
dimensionadores, câmeras 
inteligentes, leitores fixos 
e mais, os pedidos são 
recebidos, os itens são 
identificados, etiquetas são 
impressas, e a paletização 
e o cross-docking são 
executados.

GESTÃO DE 
INVENTÁRIO
Os coletores de dados, 
equipamentos industriais 
imager e leitores da Datalogic 
mantêm o inventário preciso. 
Tarefas de inventário 
incluindo recebimento, 
separação, rotatividade e 
restocagem são realizadas 
de maneira eficaz e eficiente 
com dispositivos criados 
para o ambiente de depósito, 
evitando o esgotamento dos 
funcionários.

REPOSIÇÃO DE 
PRATELEIRAS
Prateleiras com falta ou baixo 
número de produtos expostos 
leva à perda de receita e 
baixa satisfação de cliente. 
Os varejistas mantêm suas 
prateleiras abastecidas para que 
os produtos estejam disponíveis 
para compra. Os computadores 
móveis e leitores manuais da 
Datalogic são intuitivos para 
serem facilmente operados 
pelos funcionários de varejo e 
possuem uma ergonomia que 
os mantêm produtivos o dia 
todo.

LEITOR DE  
BALCÃO E  
LEITOR DE MÃO
Lojas de conveniência, 
farmácias, lojas não-
alimentícias, de vestuário, de 
bricolagem e muitas outras 
têm necessidades específicas 
de checkout que dependem 
de sua variedade de produtos 
e configuração do checkout. A 
Datalogic possui uma oferta 
completa de soluções de ponto 
de venda para uso fixo no 
balcão ou por leitura manual. 
Esses leitores proporcionam 
uma leitura rápida, precisa 
e confiável no checkout de 
qualquer empresa de varejo.

ARMAZENAGEM
Tarefas incluindo 
recebimento, separação, 
rotatividade e restocagem 
são realizadas de maneira 
eficaz e eficiente com 
dispositivos criados para 
o ambiente de depósito, 
evitando o esgotamento dos 
funcionários. Os coletores de 
dados da Datalogic mantêm 
o estoque preciso ao mesmo 
tempo em que tornam o 
trabalho fácil e intuitivo para 
os funcionários.

AUTO COMPRA
Só a Datalogic consegue 
oferecer uma solução completa 
de auto compra que possibilita 
que o consumidor escaneie 
diretamente seus produtos 
enquanto faz compras. O 
middleware Shopevolution™ 
e o dispositivo manual Joya 
juntos ajudam varejistas a 
aumentar a receita e cortar 
custos no checkout. O 
Shopevolution proporciona 
uma melhor experiência de 
compra e também oferece 
suporte ao cliente no uso de 
seus smartphones durante as 
compras.

LEITORES FIXOS
Como líder global de 
mercado em leitores fixos 
para ponto de venda 
de varejo, a Datalogic 
proporciona aos varejistas 
máxima inovação e 
tecnologia. A linha Magellan 
de leitores fixos é utilizada 
pelos dez maiores varejistas 
do ramo alimentício no 
mundo e foi a primeira a 
oferecer tecnologia imager 
no caixa de supermercados.

COLETA & ENVIO
Com milhares de itens sendo 
transportados para centros de 
distribuição, lojas de varejo e 
diretamente aos consumidores, 
os varejistas confiam nas 
soluções Datalogic, incluindo 
leitores manuais e coletores de 
dados, para ajudar a garantir a 
precisão e pontualidade da coleta 
de produtos. O envio de pedidos 
é facilitado através de dados 
coletados para a embalagem, e 
aplicação de etiquetas de envio. 
Sistemas de visão, câmeras 
inteligentes e leitores fixos 
garantem a etiquetagem precisa 
para um envio e entrega rápidos 
e eficientes.

TRANSPORTE
Sistemas de transporte 
seguros, rápidos e precisos 
incluem diversas esteiras 
para um movimento de 
produto em alta velocidade. 
Essas esteiras precisam 
de sensores, sistemas de 
visão, câmeras inteligentes 
e leitores fixos da Datalogic 
para identificar com precisão 
os itens e garantir que 
eles sejam enviados para a 
unidade de armazenamento 
correta.

RECEBIMENTO
A gestão de inventário 
de depósito ocorre em 
ritmo acelerado e em 
ambiente hostil exigindo 
precisão da informação 
atualizada para máxima 
eficiência e lucratividade. 
Os computadores móveis, 
equipamentos de visão 
e leitores industriais 
da Datalogic mantêm o 
estoque preciso.

INVENTÁRIO
As operações exigem que 
os funcionários de varejo 
executem diversas tarefas 
para gerenciar o estoque. 
Verificação de preço, 
marcação, pesquisa de 
estoque, reposição, coleta 
de pedido, dentre outras 
são realizadas de forma 
eficaz e eficiente com os 
computadores móveis 
e leitores manuais da 
Datalogic.

LEITURA DE 
ITENS GRANDES
Locais onde itens de 
grande porte precisam 
ser identificados. 
Impactos frequentes 
no checkout não 
reduzirá o desempenho 
ou a confiabilidade 
do leitor, protegendo 
o investimento do 
varejista.

LOGÍSTICA 
REVERSA
O E-commerce mudou o 
cenário da quantidade de 
produtos devolvidos que 
os varejistas precisam 
processar. A Datalogic 
possui soluções exclusivas 
como o portal Jade de 
leitura automatizada 
desenvolvido para 
processar o recebimento 
de produtos devolvidos, 
tanto no nível de produção 
quanto no de expedição.

PAPA-FILA
Varejistas precisam do máximo 
de espaço de loja para expor 
produtos que geram receita. 
Quando a demanda de 
consumidores aumenta, gerando 
longas filas no caixa, incluir 
mais caixas não é uma opção. 
As soluções para redução de 
filas da Datalogic proporcionam 
aos varejistas a ferramenta 
ideal para lidar com demandas 
sazonais. O dispositivo Joya 
Touch para redução de filas é 
fácil de implementar e reduz as 
filas nos caixas sem alterar o 
ponto de venda.

LEITURA 
AUTOMATIZADA
A Datalogic é líder na 
indústria de leitura 
automática para ponto 
de venda de varejo, 
maximizando a produtividade 
do caixa no supermercado. 
O portal Jade de leitura 
automática proporciona 
a leitura 360º de itens 
conforme passam por uma 
esteira em alta velocidade. 
O sistema identifica itens 
independentemente da 
orientação, com ou sem 
códigos de barras.

TRIAGEM
E-commerces ou operadores 
varejistas tradicionais precisam 
movimentar itens de maneira 
efetiva por todo o depósito 
para atender aos prazos de 
entrega e manter o consumidor 
satisfeito. Com milhares de 
itens para gerenciar, a triagem 
automatizada é um requisito. 
As soluções Datalogic de 
dimensionadores, sensores e 
sistema de visão identificam e 
triam pacotes em sistemas de 
transporte de alta velocidade. 
A tecnologia padrão de 
reconhecimento em tempo 
real identifica os produtos e 
embalagens, auxiliando nas 
decisões de triagem.


