OBTENHA MELHORES
NEGÓCIOS COM A
VOCOLLECT VOICE
Não há momento melhor para encontrar sua voz
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Entregue Resultados Superiores
Torne um Negócio Eficiente Ainda Melhor
Nesses momentos desafiadores, é um ato de equilíbrio buscar
crescimento lucrativo e simplificar os processos existentes para
reduzir ainda mais os custos e fazer um negócio eficiente ainda
melhor. A Vocollect pode ajudá-lo a identificar formas adicionais de
reduzir seus custos operacionais, ao mesmo tempo em que suporta
o aumento da produtividade e maior precisão do trabalhador.
A Vocollect fornece os melhores processos simplificados do
setor para levar sua organização ao próximo nível de eficiência
operacional. Nossa vasta experiência no domínio da indústria na
cadeia de suprimentos nos ajudou a conquistar quase um milhão de
usuários Vocollect.
A Vocollect oferece a solução de voz mais inovadora,
especificamente projetada para alavancar totalmente os
investimentos existentes nas tecnologias de ERP e WMS com
o mais amplo e profundo portfólio de soluções de integração de
dados. Fornecemos uma solução elegantemente integrada de fones
de ouvido que hospeda sistema de dados para maior confiança
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e ergonomia dos funcionários. A Vocollect se orgulha de levar
a indústria adiante com sua solução líder de mercado Talkman
A700 que aperfeiçoa voz e escaneamento.
A entrega de resultados com a solução de voz Vocollect
começa com nosso processo de engajamento de valor, em
que nossa equipe e seus parceiros aprendem mais sobre os
objetivos específicos de seu negócio, de modo que, ganhamos
uma melhor compreensão sobre seus processos operacionais
e de fluxo de trabalho. Nós nos reunimos com os principais
gestores para melhor compreender a priorização dos pontos
do negócio aos quais você deseja atender. Juntos, visitaremos
uma de suas instalações alvo para documentar e observar os
trabalhadores executando várias tarefas. Nossas observações e
recomendações vão muito além de somente onde a tecnologia
de voz poderia adicionar valor quantificável ao negócio. Afinal,
queremos ajudá-lo a ter um negócio melhor.
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A Vocollect Agrega Valor com Velocidade
Alivie Rapidamente suas Pressões Operacionais
O tempo para um retorno não pode ser medido em anos. O sucesso deve ser medido em semanas e meses. Sua velocidade em
direção ao valor de negócios é uma das principais entregas operacionais e um motivo de a Vocollect continuar como a solução
de voz dominante da indústria. A maioria dos clientes apresenta o ponto de equilíbrio do investimento “concreto” mensurável
em menos de nove (9) meses. Isso não leva em consideração os vários benefícios ‘abstratos’ obtidos com a implantação da
Vocollect. Você atinge benefícios comerciais rapidamente ao começar com os melhores processos de negócios da categoria,
comprovados por milhares de implementações individuais em nossos clientes. Juntos, melhoramos a solução para atender
seus requisitos particulares.
Temos comprovadas as melhores práticas globais em várias indústrias. A Vocollect é excelente no fornecimento de mais
implantações multilocalidades de sucesso que todos os nossos concorrentes juntos. Atribuímos esse sucesso ao fato de
fornecermos um valor quantificável a nossos clientes após sua primeira implantação, fornecendo a justificativa de negócios
contínuos e implementação de nossa solução em outros locais.
O sucesso de nossos clientes fala muito. Nossa interação através de várias indústrias e as diversas necessidades de clientes
permite que nossos usuários obtenham percepções valiosas fora de sua própria indústria. Como exemplo, certos clientes
Vocollect endereçaram problemas de execução em pedidos multicanais muito antes de outros segmentos. Isso permitiu que
a Vocollect tivesse a oportunidade de desenvolver melhores práticas otimizadas para ambientes de execução de pedidos
multicanais antes que isso fosse um requisito na indústria. A Vocollect também obteve uma visão antecipada sobre mandatos
de rastreabilidade através do trabalho com clientes desejando suportar requisitos de rastreabilidade muito antes de se tornarem
exigência no mercado, e agora são importantes em quase todas as indústrias.
Nossos clientes falam por si sós, veja abaixo uma série de citações de clientes que obtiveram valor comercial com a Vocollect:

“Reduzimos as lesões no armazém pela metade e melhoramos nossa acuracidade ao
preencher pedidos para 99,99% de cerca de 98%.”
- VP de Distribuição
“A introdução da Vocollect resultou em processos quase sem a utilização de papel,
altamente eficientes, e nosso atendimento ao cliente está melhor do que nunca.”
- Gerente de Logística
“Economizamos dinheiro toda vez que não precisamos fazer uma entrega de
emergência a um cliente. E isso melhora nossa imagem perante nossos clientes. Você
não pode colocar valor monetário nisso, mas se eu tivesse que fazê-lo, seriam milhões de
dólares.” - Gerente Geral

“A Vocollect simplificou nossas operações e nos forneceu um aumento da produtividade
e melhoria de precisão. O novo equipamento é robusto e eficiente para uso em
armazéns gelados, e isso reduzirá nossos custos de propriedade a longo prazo.” Gerente de Operações

“Desde a instalação de voz, somos capazes de lidar com confiança com nossas flutuações
sazonais. As atribuições de mão de obra são mais flexíveis, o que nos ajudou a reduzir
as horas de trabalho em mais de 20%, diminuímos os ajustes de inventário em áreas de
classificação em 80% e reduzimos os períodos de treinamento em 80%.” - CIO
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Flexibilidade Operacional Otimizada
Máxima Utilização de Funcionários
A adição da solução de voz da Vocollect em suas operações no centro de distribuição, oferece o requerido ganho de desempenho
de seus colaboradores, com a flexibilidade de infraestrutura que você precisa. Enquanto a tecnologia de voz inicialmente foi
implantada para melhorar o fluxo de processo para várias tarefas de execução, os benefícios operacionais extremamente positivos
que as empresas obtiveram, resultaram em um aumento contínuo delas expandindo o uso da solução de voz da Vocollect para
outras áreas no centro de distribuição.
A Vocollect fornece os benefícios operacionais imediatos que você deseja, sem os compromissos de infraestrutura de vários
anos que reduzem sua flexibilidade em adotar mudanças no ambiente de negócios. Você pode adicionar a Vocollect até mesmo
em uma infraestrutura já existente como em ambientes de escaneamento portáteis, “Pick-to-Light” e vários outros ambientes de
automação.

O Armazém Habilitado por Voz
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Trabalhadores mais confiantes com o Vocollect
RapidStart™
Todos nós sabemos que trabalhadores confiantes trabalham melhor
que seus colegas. Na Vocollect, sempre estamos buscando maneiras de
aumentar a confiança dos trabalhadores e ajudar a reduzir a carga de
gerenciamento para treinar funcionários. Nossa solução para esse problema
é o Vocollect RapidStart, que permite que os trabalhadores aprendam
praticamente sozinhos com uma experiência consistente. A utilização do
Vocollect RapidStart reduz drasticamente o tempo necessário de instrução
por supervisores. O Vocollect RapidStart ajuda o trabalhador a aprender
como utilizar a solução Vocollect através de dicas de áudio e vídeo, usando
qualquer dispositivo com navegador de web e tela, através de um tour
guiado e material de ensino auto-evidente para o trabalhador, permitindo
que os supervisores sigam o progresso de treinamento remotamente com
seus smartphones ou tablets.
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Auto-instrução com
supervisão limitada
Siga os funcionários
remotamente para dar
melhor suporte e fornecer
assistência de treinamento.
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Integração Perfeita e Escalável
Suporta os Padrões e Práticas da Indústria
Nossa experiência na indústria nos mostrou que nenhum processo de negócios de clientes é igual. Assim, é vital que nossa
arquitetura de integração seja flexível para acomodar as muitas configurações de infraestrutura de clientes em potencial.
A Vocollect oferece a maior e mais profunda gama de Conectores de Empreendimentos para suportar virtualmente qualquer
requisito de ambiente e arquitetura. Você pode ter a flexibilidade de alavancar diferentes Conectores de Empreendimentos
Vocollect em diferentes áreas de seu negócio.
Equilibrar as necessidades da gestão de operações, TI e os próprios funcionários é a razão de a Vocollect continuar
liderando a indústria de voz. Somente as soluções de voz Vocollect fornecem a opção e flexibilidade de gerenciar sua
infraestrutura de TI da forma que você deseja – ao mesmo tempo em que ajuda seu negócio funcionar melhor.

Fluxo de Processo de Dados Vocollect
“Corredor25”

“414”

Conectores de
Empreendimentos

Vocollect
VoiceCatalyst

“Pronto”

“2-8-7”

“Pegar2”
“2”
“417”

WMS/ERP/
Legado
Funcionário habilitado
por voz

Exemplos de Fluxos de trabalho habilitados por voz:
Recebimento

Carregamento de linha Transferência Coleta

Armazenamento

Reposição

Embalagem

Contagem de Ciclo

Colocar na loja

Reposição de estoque

Transporte

Auditoria

Tecnologia de Reconhecimento de Voz SoundSense™
A tecnologia inovadora de reconhecimento de voz SoundSense da Vocollect, ao utilizar o fone de ouvido sem fio SRX2
Vocollect, reduz as indesejáveis inserções de som e palavras em mais de 50% com sua capacidade de amostragem de
acústica de alta fidelidade.
Um fone de ouvido típico
coleta vários ruídos típicos
do armazém que são
depois processados por um
mecanismo de reconhecimento
de voz. Isso inclui sons
comuns, como queda de
paletes, bipes de caminhões,
sons do mecanismo do sistema
de correias e ventoinhas de
freezers. Cada um desses
“ruídos” indesejados causa
atrasos na interpretação do
som do reconhecimento de voz.
A Tecnologia SoundSense é um
grande passo na melhoria da
experiência do usuário.
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Reconhecimento de voz sem
o Vocollect SoundSense

Usando o Vocollect SoundSense
com fones de ouvido SoundSense
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Componentes da Solução Vocollect - Software
As soluções de voz Vocollect fornecem uma resolução completa desenvolvida em conjunto,
que permite que todos os componentes transformem os fluxos de trabalho de seu centro de
distribuição. Garantimos que o foco esteja na verificação futura de sua operação, e não em
transformar sua solução de voz em um projeto utilizado uma única vez.

Plataforma de Desenvolvimento: Vocollect VoiceArtisan®
A Vocollect VoiceArtisan é nossa plataforma de software de Ambiente de Desenvolvimento
Integrado (IDE). A VoiceArtisan permite que consumidores e parceiros expandam as
capacidades de sua solução de voz Vocollect usando técnicas de Desenvolvimento de
Aplicação Rápida (RAD). A VoiceArtisan é um IDE moderno, aberto, flexível e expansível
que permite que parceiros certificados e as equipes de TI de clientes treinados projetem,
codifiquem, implementem e mantenham soluções definidas pelo cliente para se dirigir a
requisitos únicos de negócios além da funcionalidade já existente do software.

Software de Voz: VoiceCatalyst®
O VoiceCatalyst Vocollect permite conectividade incomparável a dispositivos, servidores e
informações, fornecendo o ponto de lançamento para a implantação de operações habilitadas
por voz para atingir os maiores níveis de produtividade. O reconhecimento de voz superior
com nosso reconhecimento personalizado BlueStreak™ é o que torna a Vocollect a primeira
opção para executar trabalhos com as mãos e os olhos livres para trabalhadores móveis.
A Vocollect oferece vários idiomas e suporte melhorado de dialetos para personalizar a
experiência do usuário. A Vocollect está cada vez mais inteligente, graças ao Vocollect
Adaptive Speech Recognition® [Reconhecimento de Voz Adaptativo Vocollect] que melhora o
reconhecimento de seus funcionários quanto mais eles usam a Vocollect.

Aplicativo de Voz: Vocollect VoiceApplications™
O VoiceApplications da Vocollect alavanca a arquitetura expansível do VoiceCatalyst para
interconectar de forma perfeita Vocollect VoiceApplications concluindo a habilitação de voz
de tarefas e execução do fluxo de trabalho. A conexão perfeita de várias fontes de dados
com seus fluxos de trabalho permite possibilidades infinitas de personalização facilitando os
processos do armazém. O VoiceApplications pode ser usado para fornecer aos supervisores
notificações de exceções em tempo real que precisem de aprovação, notificações de
exceções em uma doca de recebimento ou carregamento que necessitem de aprovações de
liberação ou acesso em tempo real às informações do ERP ou WMS facilitando os processos
de armazéns. Também pode fornecer aos trabalhadores a habilidade de enviar mensagens
gravadas para um sistema de gestão de exibição de alertas.

Gestão de Dispositivos e Voz: Vocollect VoiceConsole®
O VoiceConsole da Vocollect é um aplicativo totalmente funcional baseado na web
que ajuda a gerenciar e dar suporte facilmente ao funcionário habilitado por voz ao
fornecer rastreamento de ativos juntamente com gestão de dispositivos, operadores e
configurações, além de diagnósticos de sistemas, tudo isso através de uma interface
intuitiva. O VoiceConsole permite visualizar quais trabalhadores estão atualmente
utilizando dispositivos habilitados por voz, ajudando a identificar as tarefas em que estejam
trabalhando atualmente. Notificações configuráveis podem ser disparadas para respostas
em tempo real, enquanto a página inicial exibe informações de alto nível.

Veja a Vocollect em Ação
Para ver a Vocollect em ação, visite o canal Vocollect no YouTube.com para
uma série de estudos de caso em vídeo e breves apresentações mostrando a
Vocollect em ação.
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Componentes da Solução Vocollect - Hardware
Design Elegante para Máxima Ergonomia
dos Funcionários
O dispositivo de computação móvel Talkman A730 da Vocollect quebra a antiga barreira que separava
a voz do escaneamento. A Vocollect tem orgulho de ser a primeira e única organização no mundo a ter
projetado uma solução ergonômica que otimiza a voz e o escaneamento em um único dispositivo móvel.
Para trabalhadores que ocasionalmente necessitem de um scanner para tarefas como indução de pedidos
ou captura de número de lote e série. Você terá dificuldade em encontrar uma solução mais ergonômica e
elegante!
Na Solução Talkman A700, seu negócio pode escolher entre modelos com um terminal final em scanner
além de modelos que suportam fones com ou sem fio. Os dispositivos da Solução A700 ajudam a garantir
a redução do tempo ocioso de trabalhadores em trocas de baterias com a nossa capacidade de gestão
preditiva inteligente de baterias. Os vários modelos da Solução A700 usam uma estrutura comum de
carregadores, fones e acessórios para fornecer a maior flexibilidade de suporte de TI possível.

Terminal Final em Scanner Integrado

Fones Otimizados de Voz
Somente a Vocollect oferece fones industriais especificamente projetados e fabricados para suportar os
ambientes desafiadores de armazéns. Entendemos o que é necessário para maximizar a ‘experiência de
fone’, muitas vezes o elo mais fraco em uma experiência positiva para os trabalhadores.
As Soluções de Voz Vocollect fornecem a flexibilidade de utilizar a opção de fones com ou sem fio.
Também oferecemos fones otimizados para ambientes desafiadores de freezer e de alto ruído. Os
estilos de fones incluem versões usadas atrás da cabeça, sobre a cabeça ou até mesmo com capacetes.
Com nosso vasto portfólio de fones, você certamente encontrará a melhor opção para atender às suas
demandas específicas.
O fone sem fio SRX2® da Vocollect estabelece um padrão totalmente novo na forma de trabalho no centro
de distribuição. Melhora muito a experiência do trabalhador ao fornecer a opção mais confortável e
ergonômica de fone sem fio disponível.
O fone sem fio SRX2 alavanca a tecnologia inovadora de reconhecimento de voz SoundSense,
oferecendo precisão inigualável. Usando o Vocollect TouchConnect™, um trabalhador pode rapidamente
emparelhar seus fones sem fio SRX2 com um único “toque”, reduzindo portanto, os procedimentos de
inicialização de turno de minutos a segundos. O design inovador e compartilhável do componente permite
o uso compartilhado de eletrônicos em vários turnos, reduzindo o custo inicial e o custo contínuo de
propriedade.

Fone de ouvido sem fio SRX2 com
Redução de Ruído SoundSense

Gestão preditiva de bateria
Nenhuma bateria dura para sempre. Assim, a avançada gestão preditiva de bateria da Vocollect minimiza
a possibilidade de os trabalhadores serem interrompidos durante o turno para trocar as baterias em seus
equipamentos. A Vocollect abordou esse problema de duas formas: da perspectiva do trabalhador de voz
e também da perspectiva do gerente de operações.
Para os trabalhadores de voz, a Vocollect ajuda a reduzir o tempo gasto com trocas inesperadas de
bateria, habilitando-os a perguntarem ao dispositivo quanto tempo de bateria ainda resta em seus
dispositivos da solução Talkman A700. Com base na resposta do dispositivo, o trabalhador pode fazer seu
planejamento.
Para gerentes de operações, a avançada gestão preditiva de bateria da Vocollect oferece indicações
visuais claras na estação de carregamento de bateria sobre a saúde de cada bateria, permitindo que eles
planejem melhor as necessidades futuras de inventário. Você também pode configurar os parâmetros da
saúde de sua bateria no VoiceConsole para que os avisos de bateria se encaixem aos seus padrões de
uso e ambientes. Este é somente mais um exemplo de como a Vocollect pode ajudá-lo a melhor gerenciar
seu negócio com voz.
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Gestão superior de bateria
com visibilidade dentro do
Vocollect VoiceConsole

Precisão melhorada.
Produtividade aumentada.
Resultados reais de negócios.
A Vocollect by Honeywell é o provedor líder em soluções
de tecnologia inovadora de voz que ajuda empresas com
funcionários móveis a terem melhores negócios. Juntamente
com uma equipe global de mais de 2.000 profissionais
certificados Vocollect, a Vocollect permite que empresas
economizem mais de $20 bilhões anualmente através de uma
maior otimização de operações, melhorando a capacidade de
decisão de negócios, e entrega de experiência de trabalhadores
premium da indústria em ambientes industriais desafiadores
a quase um milhão de funcionários, que movem mais de $5
bilhões de produtos todos os dias.
A Vocollect se integra com todos os principais sistemas WMS e
ERP, além de suportar os principais dispositivos de computação
portáteis da indústria. Visite-nos em www.vocollectvoice.com.
Vocollect by Honeywell
Matriz
703 Rodi Road
Pittsburgh, PA 15235
Estados Unidos

Vocollect Ásia Pacífico
21/F Honeywell Tower
Olympia Plaza
255 King’s Road
North Point, Hong Kong

+1.412.829.8145
info@vocollect.com

Hong Kong: +852 3915 7000
China: +86 10 5957 4817
Australia: +61 409 527 201
apac@vocollect.com

Vocollect EMEA
Gemini House
Mercury Park
Wycombe Lane, Wooburn Green
Buckinghamshire, HP10 0HH
Reino Unido

Vocollect América Latina
Norte: +52 55 5241 4800 ext. 4915
Sul: +1.412.349.2477
latin_america@vocollect.com

Vocollect Japão
Shiba 2-Chome Bldg 8F
2-2-15 Shiba, Minato-ku
Tokyo 105-0014 Japão
Japão: +81 (0)3 3769 5601
japan@vocollect.com
Vocollect Cingapura
151 Lorong Chuan
#05-02A/03 New Tech Park, Lobby C
Cingapura 556741
Cingapura: +65 6305 2369
singapore@vocollect.com

+44 (0) 1628 55 2900
voc_emea@vocollect.com
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