
TECLADO OU 
TOUCHSCREEN?

Saiba como escolher entre Computadores 
Móveis com Teclado ou Full-Touch para 
suas operações de T&L



Com a queda do sistema operacional móvel Windows® e as 
redes 3G à mão, muitas operações de T&L estão buscando 
atualizar seus computadores portáteis. Com isso, ao 
escolher seu próximo dispositivo, surge a seguinte dúvida: 
Seus usuários precisam de teclado ou full-touch? Qual é a 
melhor escolha?

Atualmente, a maioria do parque 
instalado de dispositivos portáteis 
em T&L possuem teclado, 
ao passo que a maioria dos 
smartphones e computadores 
móveis mais recentes são 
full-touch. Com os avanços 
tecnológicos, a preferência de 
seus funcionários pode estar 
mudando e se adaptando aos 
aparelhos  mais parecidos com 
seus smartphones pessoais.

A verdade é que tanto os modelos 
que possuem teclado como os 
full-touch podem ser opções 
viáveis para T&L, e a resposta 

Pensando nisso, a Honeywell 
desenvolveu um teclado virtual 
personalizado que se adapta bem 
para realizar entrada de dados 
númerica.

Dependendo das tarefas que estão 
sendo realizadas, tecnologias como 
voz e digitalização podem fornecer 
boas alternativas de opções de 
entradas.

 

certa depende das tarefas que 
seus trabalhadores realizam e dos 
aplicativos que eles utilizam.

As teclas físicas podem ser a 
melhor opção para trabalhos 
específicos. Por exemplo, você 
pode estar lendo este documento 
em um notebook, pois as teclas 
funcionam melhor em tarefas 
diárias como a leitura de e-mails e 
trabalhos com planilhas.

Os teclados virtuais para full-touch 
também estão se tornando cada 
vez mais versáteis e fáceis de se 
usar.

Aqui estão alguns exemplos 
de cenários com um tipo de 
computador móvel recomendado 
a ser considerado:

SITUAÇÃO CONSIDERAR

Os trabalhadores 
precisam frequentemente 
introduzir informações 
numéricas sobre itens 
e quantidades, e a 
velocidade é importante.

Os trabalhadores 
precisam visualizar várias 
tabelas de dados ao 
mesmo tempo e inserir 
alguns ajustes.

Os trabalhadores devem 
usar luvas durante o 
trabalho e precisam 
digitar informações.

Trabalhadores muitas 
vezes precisam ver 
informações (imagens, 
esquemas, etc.) e a 
entrada de dados é 
pouco frequente

Dispositivo baseado em teclado

Dispositivo Full-touch 

Dispositivo baseado em teclado 

Dispositivo Full-touch

BENIFÍCIOS

TECLADO
Sensação tátil;

Melhor capacidade em digitar 
rapidamente sem olhar para o 
teclado;

Mais durável para aplicativos de 
digitação pesada;

Pode funcionar melhor com luvas.

FULL-TOUCH
Mais espaço na tela para o mesmo 
tamanho geral do computador 
móvel; 

Maior capacidade de personalizar 
teclados;

Pode adicionar vários teclados - 
capaz de usar tanto os teclados 
alfabéticos quanto os numéricos 
otimizados;

Mais fácil de limpar.

 



A Honeywell oferece uma linha completa de 
computadores portáteis com teclado e full-touch que 
são convenientes e fáceis de transportar, mas também 
robustos para ambientes de T&L adversos.

Ainda não tem certeza das suas opções? Você sempre 
pode testar ambos os tipos e determinar se um modelo 
com teclado ou full-touch é adequado para as suas 
operações. Ambos normalmente executam o mesmo 
software de sistema operacional para que você possa 
testar seus aplicativos.

Os aplicativos de Transporte e Logística são baseados 
no Movilizer da Honeywell e funcionam bem em modelos 
com teclado e full-touch, controlados uma configuração 
simples.

OLHANDO EM FRENTE



COMPUTADORES MÓVEIS HONEYWELL PARA T&L 
Todos esses dispositivo são desenvolvidos na plataforma 
Mobility Edge™ da Honeywell, tornando-os fáceis de 
implementar, manter e dar suporte, independentemente 
da sua infraestrutura atual. Eles também protegem seu 
investimento, com o ciclo de vida mais longo da indústria 
através do Android™ R.

Veja a linha completa de 
computadores portáteis da 
Honeywell em:

https://www.honeywellaidc.

com/pt-BR/products/computer-

devices

Para obter mais informações 
sobre os computadores 
móveis com teclado e 
full-touch da Honeywell 
para TIL, entre em contato 
com o seu representante 
Honeywell .

MODELO COM 
TECLADO

DOLPHIN™ CN80

 Nosso dispositivo portátil mais         
robusto, com tela sensível 
ao toque  de 4,2 polegadas e 
teclado.

MODELO COM 
FULLTOUCH

DOLPHIN CT60

O mais robusto dos nossos 
modelos full-touch, com a 
capacidade de  resistir a quedas 
de 8 pés e uma tela de 4,7 
polegadas.

Dolphin and Mobility Edge são marcas comerciais 
registradas da Honeywell International Inc. Android 
é uma marca registrada da Google LLC. Windows 
é uma marca registrada da Microsoft Corporation. 
Todas as outras Todas as outras marcas registradas 
são de propriedade de seus respectivos proprietários.
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