
GLASS 
 

PICKING E TRIAGEM COM  

SMART GLASSES 
Solução inovadora "Pick by Vison" para coleta de pedidos

 

A coleta de pedidos nunca foi tão fácil e acessível. Equipado com o 
Smart Glasses um operador trabalha rápido, sem erros e com as 

mãos livres. 

 

 Por uma fração do custo das soluções de Voice Picking ou Pick/Put  to Light, mantendo o mesmo 

desempenho 

 25% mais produtivo em comparação com picking baseado em terminais antigos de rádio-frequência 

 Libera as mãos do operador, aumentando o desempenho na coleta. E com auxílio de voz mantém o 

operador focado nas tarefas, minimizando as falhas 

 Flexível. Você pode alterar o layout de sua área de distribuição sempre que quiser, sem qualquer esforço 

 Os requisitos de infra-estrutura são mínimos. E pode ser integrado com qualquer sistema de gestão de 

armazém e/ou utilizando o WMS da Spark 

 Muito fácil de usar. Poucas horas de treinamento e sua equipe de picking estará pronta para começar 

 Funciona com grande eficiência também em operações de entradas, armazenagem, reabastecimento, 

transferências, embalagem e inventário 

 Baixo peso , ergonomia perfeita e múltiplos ajustes.  O Glass é uma solução 100% sem fios 

 Aceitação do usuário é garantida. O design da interface gráfica é inovadora e atrativa 

 Nossos módulos opcionais para verificação de peso, integração com etiquetas RFID, leitores de código de 

barras, informação de localização e confirmações por voz, reduzem as taxas de erros ainda mais 



Excele ncia Operacional 
Retorno sobre o investimento em 6 meses 

 
Econo mico 
O Glass tem um custo de investimento mais baixo em relação a outras soluções de picking de mãos 
livres como Voice Picking e Pick to Light. Os custos de hardware, infra-estrutura e de treinamento 
são muito mais baixos e a solução é muito flexível. Necessitando somente de uma rede wireless no 
armazém. 
 

Superior 
Redução de erros de até 60% em comparação com a coleta baseada em papel, e ao mesmo tempo 
um grande aumento de produtividade. 

 
Ra pido 
Um estudo, conduzido pelo VIL (Instituto Flamengo de Logística- Bélgica) confirma um aumento de 
produtividade médio de 25% e um ROI de 6 meses. É ainda mais produtivo e mais barato que as 
soluções de Voice Picking. Se uma empresa tem de substituir os seus terminais de voz existente, o 
VIL aconselha a troca para soluções de Picking by Vison. Veja a matéria press release 

 
 
 

 

 

OBS: O Smart Glasses é desenvolvido e fabricado pela Vuzix, e o leitor de código de barras é desenvolvido e fabricado pela Generalscan. A Spark é 

distribuidor e integrador licenciado da Generalscan no Brasil. A Generalscan é mundialmente pioneira em produtos vestíveis para captura de dados, com alta 

qualidade e excelente custo/benefício. A Spark revende, desenvolve aplicativos e integra produtos da Vuzix. Todos os produtos vendidos pela Spark 

possuem garantias e assistência técnica qualificada. As marcas citadas são de propriedade de seus respectivos fabricantes 

http://vil.be/2015/persbericht-smart-glasses-in-logistiek-snel-terugverdiend/#.VnQWv_Gluz8

