Transformação das experiências do cliente
com soluções de varejo conectadas

CASOS DE USO DO VAREJO
HOSPITALIDADE
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Forneça uma experiência acolhedora e otimizada com dispositivos
interativos em quiosques de serviço de atendimento ao cliente ou
espaços de recepção.
COLABORAÇÃO DIGITAL
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Alcance os clientes com tecnologia imersiva
que amplia os limites da colaboração.

PONTO DE VENDAS MÓVEL
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Mostre as ofertas aos clientes com dispositivos ágeis,
esteja você se deslocando ou na área de vendas.

PONTO DE VENDAS INDUSTRIAL E MÓVEL
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Forneça uma experiência acolhedora e otimizada com dispositivos
interativos em quiosques de serviço de atendimento ao cliente ou
espaços de recepção.
ENDPOINTS VERSÁTEIS DE VAREJO
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Viabilize inovações de varejo com soluções otimizadas
e centradas no cliente da área de vendas para o data center.

PONTO DE VENDAS FEITO SOB MEDIDA
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Personalize seu espaço de trabalho de varejo exclusivo com soluções
desenvolvidas para trabalhos exigentes.

GERENCIAMENTO INDUSTRIAL DE INVENTÁRIOS
Domine todas as áreas de logística de varejo e gerenciamento de
produtos com soluções que funcionam perfeitamente nos ambientes
mais complexos.
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Hospitalidade
FORNEÇA UMA EXPERIÊNCIA ACOLHEDORA E OTIMIZADA COM DISPOSITIVOS
INTERATIVOS EM QUIOSQUES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE OU ESPAÇOS DE RECEPÇÃO.

A

Solução recomendada pela Dell
A. OptiPlex 5400 All in One
B. Suporte com altura ajustável
para OptiPlex All in One
C. Teclado e mouse universal sem fio Dell
Premier – KM7321W
D. Headset sem fio Dell Premier
com ANC – WL7022

D

B
C

O design elegante e a tecnologia descomplicada do OptiPlex 5400 All in One criam uma primeira impressão marcante.
Trabalhe de modo confortável durante todo o dia: tela grande Full HD com ou sem touch com um novo recurso de baixa
emissão de luz azul.

Opções adicionais
Envolva seus clientes com uma

E

instalação modular all in one:

J

E. OptiPlex 7000 Micro
F. Suporte All In One para OptiPlex Micro –
MFS22
G. Monitor Dell UltraSharp 24 – U2422H
(instalação de dois monitores)

F

H. Teclado e mouse universal sem fio Dell

G

Premier – KM7321W*
I. Headset estéreo Dell Pro – WHO22*
J. Webcam Dell UltraSharp 4K - WB7022
*Sem imagem
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Colaboração digital
ALCANCE OS CLIENTES COM TECNOLOGIA IMERSIVA
QUE AMPLIA OS LIMITES DA COLABORAÇÃO.

Solução recomendada pela Dell
A. Monitor Dell 86 4K interativo
com touch – C8621QT
B. OptiPlex 7000 Micro com
Intel® vPro™ *
Transforme os espaços de hotel para de reuniões
em hubs de colaboração sob demanda com a a
solução do tamanho certo desenvolvida pela Dell.
Sem imagem

*

O OptiPlex 7000 Micro e um monitor com touch interativo Dell 4K trazem
à vida uma solução de colaboração avançada para as formas modernas que as pessoas se reúnem.
Realize reuniões de negócios mais inteligentes e produtivas com otimização baseada em IA do Dell Optimizer,
projetado para melhorar automaticamente o desempenho dos aplicativos, configurações de áudio e conectividade de rede.

Opções adicionais
D

F

Para colaboração personalizada de design de
varejo:
D. Dell Precision 5770
E. Torre OptiPlex 7000 pronta para RV
F. HTC VIVE Pro

E
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Descubra a solução certa sob medida para
experiências de RV no varejo. Os designers
confiam nas ferramentas avançadas do
Precision para criar conteúdo de alta qualidade
em RV que dão vida ao design dos produtos.
Os consumidores estão pedindo personalização
prática durante as decisões de compra – de
móveis a calçados e até planejamento de férias.
A Torre OptiPlex 7000 é a ferramenta ideal para
os varejistas proporcionarem essas experiências
imersivas de consumo de RV.

Ponto de vendas móvel
MOSTRE AS OFERTAS AOS CLIENTES COM DISPOSITIVOS ÁGEIS,
ESTEJA VOCÊ SE DESLOCANDO OU NA ÁREA DE VENDAS.

Solução recomendada pela Dell
A. Notebook ou 2 em 1 Latitude 7330
B. Leitor de faixa magnética ID Tech*
Tenha a confiança necessária para trabalhar
em qualquer lugar com a configuração
ultraleve, pesando 0,967 kg/2,13 lb com um
design feito de magnésio. Aproveite a longa
duração da bateria com ExpressCharge™,
que dá até 80% de carga em 60 minutos.*

Sem imagem

*

O ExpressCharge™ deve estar ativado no software Dell Power Manager. Para o recurso ExpressCharge™ funcionar, o sistema deve estar desligado
ou no modo de hibernação. Depois que a recarga alcançar a capacidade estipulada, o carregamento voltará à velocidade normal. Recomendável para
uso com o adaptador de energia fornecido pela Dell. O tempo de carregamento pode variar.
*

Acessórios adicionais
C

A. Notebook ou 2 em 1 Latitude 7330
B. Mouse sem fio recarregável
Dell Premier – MS7421W

A

C. Maleta Dell Premier 15 – PE1520C
D. Adaptador para várias portas Dell 7 em 1

F

USB-C – DA310
E. Caneta ativa do Dell Latitude 7320

D
E

removível
F. Carregador portátil Plus para notebook
Dell – USB-C, 65 Wh – PW7018LC

B
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Ponto de vendas industrial e móvel
DESCUBRA AS FERRAMENTAS CERTAS RESISTENTES A POEIRA, UMIDADE, CLIMA
QUENTE E FRIO PARA AMBIENTES DE PONTO DE VENDAS MÓVEIS EXTREMOS.

Solução recomendada pela Dell
A. Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme
B. Alça cruzada resistente
Trabalhe e jogue para valer com o Tablet
Latitude 7220 Rugged Extreme. Ele aguenta
longas horas ao sol com uma tela de 1.000
nits visível ao ar livre e sem comprometer a
conectividade, tornando-o o dispositivo de

A

ponto de venda ideal em grandes eventos ao ar
livre e check-in no destino de viagens.

B

O Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme é um dispositivo robusto e leve de ponto de vendas móvel e pesa apenas 2,9 lb.
Ele conta com duas baterias de troca a quente, e os testes comprovam que resiste a temperaturas extremas de -20 °F
a 145 °F. Essa solução é realçada por acessórios eficientes, inclusive o módulo de scanner, otimizado para a ergonomia
tanto da leitura de códigos de barras como de cartões com faixas magnéticas.

Acessórios adicionais

C. Alça de ombro do tablet Rugged
D. Dock station e carregador de bateria do
tablet Rugged
E. Módulo de scanner de tablet robusto

C

D

(Leitor de código de barras e de fita
magnética)
F. Caneta ativa do tablet Rugged

E
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F

Endpoints versáteis de varejo
VIABILIZE INOVAÇÕES DE VAREJO COM SOLUÇÕES OTIMIZADAS
E CENTRADAS NO CLIENTE DA ÁREA DE VENDAS PARA O DATA CENTER.

Solução recomendada pela Dell
A. OptiPlex 7000 Micro com Intel vPro®
B. Monitor Dell 27 - P2723D

B

C. Suporte para OptiPlex Micro All-in-One |
MFS22
D. Teclado e mouse universal sem fio Dell
Premier – KM7321W*
Com a IA integrada do ExpressResponse
do Dell Optimizer que permite aos usuários
otimizar o desempenho dos cinco aplicativos
mais acessados a cada uso.

C

Sem imagem

*

D

A

Aprimore a experiência do cliente e ofereça ferramentas para possibilitar o sucesso de sua força de
trabalho. O ultracompacto OptiPlex Micro combina facilmente com um monitor já em uso e o design
pequeno e sem ferramentas é de fácil manutenção. Opções de montagem versáteis e as proteções para
cabos fornecem um espaço de trabalho seguro e organizado.

Opções adicionais
Para espaços de trabalho virtuais e seguros
com amplo suporte preexistente:
E. Thin client OptiPlex 3000
F. Monitor Dell 24 – P2422H sem suporte
G. Suporte para OptiPlex Micro All-in-One –
MFS22
H. Teclado e mouse sem fio Dell Pro –
KM5221W*

F

O thin client OptiPlex 3000 é uma escolha
inteligente para o varejo de TI. Como ele
centraliza os dados do cliente no data
center, reduz o risco de perda ou roubo de
dados. Essa solução oferece uma ampla
variedade de opções de conectividade para
dar suporte a periféricos de varejo.

G

E

Sem imagem

*

7

Ponto de vendas feito sob medida
PERSONALIZE SEU ESPAÇO DE TRABALHO DE VAREJO EXCLUSIVO COM
SOLUÇÕES CRIADAS PARA TRABALHOS EXIGENTES.

Acessórios para varejo
No XE4 e OptiPlex:
C. Teclado Cherry com touchpad e leitor de fita
magnética*
D. Impressora térmica de recibos Epson TMT88V para ponto de vendas*
E. Tela Logic Control LD9900 Customer Pole
com interface conectada por porta USB
Interface: cinza escuro*
F. Caixa registradora eletrônica preta S100 da
APG Cash Drawer de 16 x 16 polegadas, para
uso industrial*
G. Scanner de código de barras de imagem linear
de varejo Honeywell*

Sem imagem

*

Um PC de nível industrial e acessórios de varejo de alto desempenho oferecem uma solução avançada para os
ambientes modernos dos clientes. Totalmente expansível e pronto para OEM, o OptiPlex XE4 oferece estabilidade a
longo prazo e é construído de modo sustentável com 39% material reciclável pós-consumo*.
*
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Fonte: Data sheet de conformidade dos produtos Dell | ENV0023 | A12 | Dell Legal AD n º G18000288

Gerenciamento industrial de inventários
DOMINE TODAS AS ÁREAS DE LOGÍSTICA DE VAREJO E GERENCIAMENTO
DE PRODUTOS COM FERRAMENTAS CRIADAS PARA O TRABALHO.

Solução recomendada pela Dell
A. Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme
B. Arnês de tórax Rugged
D. Dock station e carregador de bateria do
tablet robustos*
E. Módulo de scanner de tablet robusto

A

(Leitor de código de barras e de fita
magnética)*
F. Montagem em empilhadeira*
G. Caneta ativa Dell Rugged
O Tablet Latitude 7220 Rugged Extreme
com scanner de código de barras oferece
a conectividade que fornece localização,
rastreamento e monitoramento de inventários
em tempo real.

B

Sem imagem

*

As duas baterias de troca a quente e longa duração oferecem produtividade em turnos sucessivos.
O tablet Latitude 7220 Rugged Extreme é protegido contra derramamento, poeira, alta umidade e temperaturas
extremas, comuns em ambientes de warehousing.

Opções e acessórios adicionais
J
H. OptiPlex XE4 em formato pequeno

I

ou torre
I. Monitor Dell UltraSharp 27 – U2722D
J. Suporte Dell formato pequeno
all in one | OSS21
K. Teclado e mouse universal sem fio Dell

H

Premier – KM7321W
L. Proteção para cabos do OptiPlex em torre e
formato pequeno*
M. Filtros de pó para OptiPlex de formato
pequeno e em torre*

K

Sem imagem

*
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