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SPARK - SOLUÇÕES INOVADORAS EM INTRALOGÍSTICA 

 

CART 

O INOVADOR CARRINHO DE PICKING DA SPARK 

 

  

 
A coleta de pedidos nunca foi tão fácil e acessível. Equipado com o CART 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  armazenagem, reabastecimento e 

transferências 

 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 

 Métricas por operador e carrinho, com provisionamento de tarefas em períodos de contingência 
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Excele ncia Operacional 
Retorno sobre o investimento em 6 meses 

 Carregador com conector padrão industrial, e recarga do leitor via wireless no modelo sem fio 

 Bateria de longa duração propicia trabalhos ininterruptos de 15 a 30 horas 

 Possibilidade de funcionamento do Cart em temperaturas industriais e condições severas 

 Sistema de autenticação do operador por NFC e integração ao ambiente através de iBeacon 

 Design e linha de acessórios personalizáveis conforme necessidade do cliente (ex: impressoras térmicas portáteis) 

 Parametrizações de alertas do carrinho e do supervisório, bem como envio de mensagens ao operador 

 Versões especialmente projetadas para hospitais, indústrias e supermercados premium 

 Tela de toque de 7 polegadas, comandos por voz via fones bluetooth, alarmes audiovisuais na execução das tarefas 

 Decodificação por leitor código de barras 1D/2D industrial e/ou leitor de RFID, com suporte fixo ou móvel 

 Aumento do nível de atenção do operador durante execução das tarefas, por meio do uso de comandos de voz e de 

notificações no terminal, reduzindo possíveis distrações 

 Sensores permitem uma medição precisa do deslocamento e da localização do Cart 

 Melhora no desempenho dos processos, utilizando-se mapas dos armazéns e algoritmos de roteamento e cálculo de 

menor rota 
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