ZESTAWIENIE INFORMACJI
MOBILITY DNA: DEVICE TRACKER

Ekrany oprogramowania nie są w wersji ostatecznej i przedstawione są tylko w celach marketingowych.

Device Tracker
ŁATWE ŚLEDZENIE I ODNAJDYWANIE ZAGUBIONYCH URZĄDZEŃ
MOBILNYCH MARKI ZEBRA Z SYSTEMEM ANDROID
Urządzenia mobilne Zebra z systemem Android używane w Twojej firmie są ważnym elementem
jej strategii biznesowej – codziennie pomagają jej działać sprawniej i lepiej obsługiwać klientów.
Urządzenia łatwo mogą zapodziać się pracownikom podczas pracy w sklepach i magazynach
zajmujących tysiące metrów kwadratowych, ale odnalezienie ich to jak szukanie igły w stogu siana.
Każde zagubione w ten sposób urządzenie wpływa na produktywność zespołu pracowników i zwrot,
jaki firma uzyskuje z inwestycji w sprzęt.
Przedstawiamy Device Tracker, oprogramowanie klasy korporacyjnej, które pomaga śledzić i
odnajdywać zagubione lub zapomniane urządzenia. To rozwiązanie będące częścią pakietu aplikacji
Mobility DNA wzbogacających funkcjonalność systemów Zebry jest łatwe do wdrożenia i nie
wiąże się z zakupem lub koniecznością zarządzania dodatkową infrastrukturą. Efekt? Maksymalna
dostępność urządzeń. Maksymalna wartość urządzeń. Maksymalny zwrot z inwestycji. A także
maksymalna produktywność pracowników.
Wyposaż swoich pracowników w narzędzie do śledzenia i odnajdywania urządzeń mobilnych Zebra
z systemem Android w postaci aplikacji Device Tracker – tylko w ofercie firmy Zebra.

KORZYŚCI
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ogranicza
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urządzeń
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Cechy i funkcje
Łatwa instalacja
Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację Device
Tracker na dowolnym serwerze w środowisku firmowym
oraz zainstalować aplikację kliencką Device Tracker na
obsługiwanych urządzeniach Zebra z systemem Android*,
które mają być śledzone – Device Tracker zajmie się resztą.

Bezpłatna aplikacja – dostępna w ramach umowy
serwisowej Zebra OneCare
Oprogramowanie Device Tracker jest dostępne w
ramach umowy Zebra OneCare lub umowy TSS (pomoc
techniczna i wsparcie oprogramowania). Wystarczy
pobrać aplikację na serwer, a aplikacje klienckie na
urządzenia mobilne ze strony firmy Zebra „Support and
Downloads” (wsparcie i materiały do pobrania). Device
Tracker wykorzystuje urządzenia i infrastrukturę sieciową
posiadane już przez Twoją firmę, w tym Wi-Fi. Nie wiążą
się z tym żadne dodatkowe koszty.

Informacje o obecności wszystkich urządzeń
Zebra z systemem Android połączonych z Wi-Fi
W dużym magazynie czy w małym sklepie, jeśli Twoje
urządzenie jest połączone z firmową siecią Wi-Fi, Device
Tracker pomoże Ci je śledzić. Dostępne informacje
obejmują nazwę urządzenia i punkt dostępowy, z którym
jest połączone, pozostały poziom naładowania baterii,
czas ostatniego raportu oraz alerty dotyczące urządzenia.
A dzięki temu, że widzisz, ile urządzeń jest w użyciu na
początku każdej zmiany, możesz dopilnować, aby na końcu
każdej zmiany zwrócone zostały wszystkie urządzenia.

Łatwe odnajdywanie konkretnych urządzeń za
pomocą prostej funkcji w stylu licznika Geigera

W dowolnym czasie możesz sprawdzać na pulpicie
internetowym status obecności obsługiwanych urządzeń
Zebra z systemem Android na poziomie obiektu.
Użytkownik określa częstotliwość aktualizacji pulpitu
odpowiednio do potrzeb swojej firmy, np. co pięć minut albo
na początku i końcu każdej zmiany roboczej.

Zamień dowolne kompatybilne urządzenie mobilne Zebra z
systemem Android i obsługą funkcji Bluetooth Low Energy
(BLE) w licznik Geigera, aby łatwo odnaleźć zagubione
urządzenie. Wystarczy otworzyć aplikację Device Tracker,
aby sprawdzić, z którym punktem dostępowym urządzenie
jest aktualnie połączone. Pozwoli to określić ogólnie miejsce,
w którym urządzenie się znajduje (punktom dostępowym
można nadać intuicyjne nazwy, np. „Artykuły sportowe” albo
„Kosmetyki”). Oparty na BLE wskaźnik zbliżenia pokazuje,
czy Twoja odległość od urządzenia maleje czy rośnie.
Dodatkowo w każdej chwili można zdalnie zadzwonić do
zagubionego urządzenia, co ułatwia znalezienie urządzeń,
które mogą nie być widoczne.

Alerty chroniące widoczność urządzeń

Bezpieczeństwo, na które można liczyć

Na czytelnym pulpicie aplikacji Device Tracker informatycy
i administratorzy Twojego zakładu widzą status
wszystkich śledzonych urządzeń oraz alerty identyfikujące
urządzenia, które przekroczyły ustalone wartości
progowe. Alerty zostają uaktywnione, jeśli urządzenia nie
zgłosiły się do aplikacji Device Tracker przez określony
czas oraz jeśli poziom baterii spadł poniżej wybranej
wartości progowej. Wystarczy kliknąć, aby przełączyć
urządzenie na tryb „To be found” (Znajdź). Generuje to
polecenie, które pojawia się na urządzeniach mobilnych
Zebra z systemem Android z uruchomioną aplikacją
kliencką Device Tracker. Kiedy polecenie zostanie
przyjęte, a poszukiwanie danego urządzenia jest w toku,
status urządzenia na pulpicie zostanie uaktualniony.

Aplikacja kliencka Device Tracker bezpiecznie łączy
się z serwerem, dzięki czemu zawsze możesz śledzić
i odnaleźć swoje urządzenia – nie naruszając zasad
bezpieczeństwa.

Zawsze dostępny przez Internet pulpit śledzenia
urządzeń

Wyeliminuj wysokie koszty zagubionych i zapomnianych urządzeń mobilnych
Zebra z Androidem w swojej firmie, korzystając z aplikacji do śledzenia
urządzeń Device Tracker.
Więcej informacji: www.zebra.com/device-tracker
* Wymagany system Android w wersji „M” lub nowszej.
Aplikacja Device Tracker jest obsługiwana na następujących urządzeniach mobilnych Zebra z systemem Android M lub nowszym: TC51,
TC52, TC56, TC57, TC70x, TC72, TC75x, TC77, seria MC3300 oraz PS20.
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