
 

 

O NOVO TC20 - A FERRAMENTA PERFEITA PARA PEQUENAS 
EMPRESAS. 
  

Você precisa de muitas coisas para administrar uma pequena empresa de sucesso: um 

relacionamento sólido com seus clientes, um controle firme de seu estoque exato e uma 

vantagem em relação a concorrência. E é aí que entra o TC20. Diferente dos dispositivos 

comuns para uso pessoal, que não são adaptados ao ambiente de negócios, o TC20 foi 

construído para escanear com mais rapidez, funcionar por mais tempo, além de estar 

preparado para resistir ao desgaste diário. Não é apenas mais um computador móvel. É a 

vantagem que a sua pequena empresa precisa para ficar à frente da concorrência. 

 

 VERIQUE ESTOQUE COM MAIS RAPIDEZ 

Você não pode fazer uma venda se não tiver certeza que 

tem produtos para vender. Fique à frente de outras 

empresas com visibilidade rápida de estoque usando um 

scanner de código de barras dedicado integrado para 

escaneamento rápido e preciso. 

 TRABALHE MAIS E POR MAIS TEMPO 

Não há tempo suficiente no dia de trabalho para esperar 

a recarga dos dispositivos. Com uma bateria de longa 

duração, pacote de bateria de encaixe opcional e design 

durável, o TC20 é projetado para operar durante todo o 

turno, muito mais do que os dispositivos comuns. 



 

 OBTENHA AS INFORMAÇÕES QUE PRECISA, ONDE VOCÊ PRECISA 

Quando um cliente tem uma dúvida, você precisa que sua equipe responda rapidamente. 

Com os recursos Workforce Connect, push-to-talk e mensagem instantânea do TC20, você 

pode manter abertas as comunicações com a equipe e manter seus clientes satisfeitos. 

 

 FÁCIL DE APRENDER E DE USAR 

Quando você contrata novos funcionários ou trabalhadores temporários, precisa de um 

computador móvel que eles possam aprender a usar com rapidez. A interface Android 

intuitiva e familiar do TC20 faz com que ele seja fácil de entender, e o design ergonômico o 

torna confortável de usar durante todo o dia. 

 

 

Quer fazer um estudo de ROI deste equipamento em sua operação? 

Fale conosco: (11) 2134-3814 

 

 


