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Joya™ Touch A6 ( JTA6 ) 



Moderno Sistema de Controle e Carga 

3 



4 

JTA6: Múltiplas Aplicações 

Compras autônomas 

Verificação do Preço 

Aplicações na loja 

Controle de Qualidade 

Inventário 

Recebimento de 

mercadorias 

Controle de Acesso 

Registro de presentes 

Hospitalidade 

Farmácia 
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Um dispositivo útil para muitas 

aplicações:Compras autônomas  



6 

Um dispositivo útil para muitas 

aplicações:Inventário  
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Um dispositivo útil para muitas 

aplicações:Recebimento de Mercadorias  



8 

Um dispositivo útil para muitas 

aplicações: Papa Fila   
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Um dispositivo útil para muitas 

aplicações: Pré-Venda Assistida  



Carregador de bateria com sistema  

 “Wireless Charging” & “(un)Locked” 
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- Carga sem contatos 

- Controle de Níveis de Carga 

- Sistema Magnético de travamento  

- Organização e controle 

 

 

 



Possibilidade de liberação e controle de 

coletores por sistema 
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- Controle do uso dos equipamentos 

- Check-list Automático  

- Melhor Gerenciamento da carga da 

bateria 

- Redução de Avarias 

-   

 



Opções de carregamento com uso da Doca  

O Joya Touch A6 possui perfis sofisticados de gerenciamento de bateria, 

permitindo ao usuário ou administrador a opção de priorizar:  

 Duração da bateria 

 Capacidade da bateria 

 Velocidade de carregamento 
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 ( + )   TEMPO DE VIDA DA CARGA QUIMICA   ( - )  



Má Organização do Coletores 
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 Os coletores devem ser tratados 

como ferramentas operacionais. 

 

 Ter local de guarda apropriado para 

o armazenamento dos coletores 

 

 Procedimento de carga de bateria 

compartilhada com os funcionários. 

 

 Sistema de “Check-List” na devolução 

dos equipamentos 

 

  Sem controle e sem guarda correta, 

aumenta o risco de avarias 



Joya Touch A6  
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Coletor Convencional 

Seguro e Operacional: (+) Controle (-) Quebras e paradas  

  



Joya Touch A6 + Controle Usúarios 
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(1) Digita Senha Usuário (2) Coletor Destrava (3) Retira-se o coletor da doca 

(4) Devolve o coletor na Doca (5) Doca trava o coletor  

(9) …e revisão logs de usuários  

horário de retirada e devolução 

(6) App de trava reinicia 

(7) Tela de Senha Usuário (8) Opção de cadastro de  

Novos usuários … 



Joya Touch A6 + Doca Wirelless Charge 

17 



Display Grande  

4.3” FWVGA 

4.3” 
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Visão Geral dos Recursos 

Pistola ou  

Vibração  

Função 

3 eixos  

Acelerômetro 

6 Charging  

Perfis 

2 Gb RAM 

Flash de 16 Gb 

Bluetooth ™ 4.0  

Beacons 

2D 

Scanning 

Sem contatos 

Carregamento sem fio 

Android™ 6  

Atualização 7 Capacidades de VoIP 

Qualcomm  

Plataforma Apresentação  

Modo 

Digimarc ™  

Ativado 

12 horas  

Bateria 



A Plataforma 

Powerful Qualcomm QuadCore Snapdragon CPU a 1.0 GHz 
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Android ™ 6.0 Marshmallow 

Campo Atualizável para o Android 7.0 Nougat 

 

2 GB de RAM, 16 GB Flash ROM 

 

 

 



Berços de carregamento sem fio Joya Touch 

 O dispositivo Joya Touch A6 é carregado usando a primeira 

tecnologia de carregamento sem fio do setor (com certificação Qi) 

 Elimina a necessidade de limpar os contatos no dispositivo e nos 

berços 

 Os berços de vários compartimentos e individuais são compatíveis 

com os modelos de pistola e portátil 
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Modelos de berço sem fio Joya Touch 
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MODELO: berço de 3 slots 

CARREGAMENTO: rápido e padrão 

BLOQUEIO: sim 

CORES: cinza claro 

MODELO: bloqueio de slot único 

CARREGAMENTO: rápido e padrão 

BLOQUEIO: sim 

CORES: cinza claro, cinza escuro 

MODELO: apenas carregamento de 

slot único 

CARREGAMENTO: somente padrão 

BLOQUEIO: não 

CORES: cinza claro, cinza escuro 



Voz sobre IP 

O dispositivo Joya Touch A6 também é um 

telefone! 

 

 Utilizando o aplitivo CSip  (pré-instalado), 

o dispositivo Joya Touch pode receber e 

fazer chamadas telefônicas usando Wi-Fi 

 

 Isso faz do Joya Touch o dispositivo 

perfeito para os funcionários de loja, 

gerentes de loja, assistente de vendas etc. 
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Imagens de múltiplos propósitos 

• Capacidade de Decodificação 

• Códigos 1D, incluindo GS1 DataBar™ 

• Códigos 2D, incluindo alta densidade 

• Iluminação branca de alta visibilidade  

• É mais fácil para os olhos 

• Melhor com códigos de barras coloridos  

• Padrão de pontaria de 4 pontos 

• Tecnologia 'Green Spot' patenteada da 

Datalogic para feedback de boa leitura 

• Versão LED vermelha opcional para 

digitalização de código de barras marca 

d'água Digimarc®   
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Display Grande Interativo 

• Display FWVGA de 4,3 

polegadas 

 

• Multi-toque capacitivo 

 

• Corning Gorilla® Glass 3 
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SoftSpot™ 

Fácil de usar Ergonomia 
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Gatilho 

Tecla de Início 



Feedback de iluminação para o usuário 

 LEDs embutidos para sinalização 

o Única linha 

o 2 pontos  

 

 Fácil identificação quando o dispositivo está no berço 

o Status de carga 

o Identificação de disponibilidade 
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Feedback de vibração para o usuário 

• O dispositivo vibra para informar o 

usuário sobre os próximos eventos: 

• Alertas do balcão de informações 

• Dados recebidos das funções de 

apoio 

• Telefonemas 

• Promoções  

• Notificações 
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Comunicações sem fio 

• Wi-Fi 

• IEEE 802.11 a/b/g/n 

• Bandas de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz 

• Todos os principais protocolos de segurança 

• Bluetooth® v4.0 com BLE (modo de baixa energia) 

• Suporte de Beacon para localização 
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Personalização O dispositivo Joya Touch A6 pode ser 

facilmente personalizado em diversas 

áreas: caixa alta, tampa da bateria, logotipo 

frontal e protetor de tela, tanto em cores 

quanto em temas. Isso permite que o 

varejista escolha marcas corporativas ou 

outros logotipos de co-marketing. 
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Coca-Cola é uma marca 
comercial da The Coca-
Cola Company. Todos os 
direitos reservados. 



Carregamento sem fio significa alta 

eficiência 

A eficiência é: energia transferida para o alvo 

Eficiência é: faça mais com menos 

Com o dispositivo Joya Touch A6, alcançamos uma classificação de 

eficiência de 70% usando arquitetura de ponta, incluindo circuitos 

integrados e bobinas de carregamento sem fio personalizadas. 

 

 

Fornecimento de Energia 

Eficiência de classe VI 

89% de eficiência   

Berço de carregamento sem fio  

85% de eficiência  

Terminal 

93% de eficiência do carregador  

Bateria 

O carregamento padrão com fio está entre 55% e 75% de eficiência (média de 70%) 

Rede  

de nergia  

30 



Um berço com duas configurações 

• Alta visibilidade  

• (a tela está voltada para o 

usuário)  

         

 

 

• Alta Densidade 

• (20% mais dispositivos no 

mesmo espaço de parede) 
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Berço Joya Touch - Sistema de Travamento 

Inteligente 

O Sistema de Travamento Inteligente permite ao administrador a 

escolha de um desbloqueio fácil (botão na tela) ou requer 

autenticação (reconhecimento de padrões, senha, etc.) para 

desbloquear o dispositivo a ser monitorado: 

• Quem faz o check-out de um dispositivo e quando 

• Quando o dispositivo foi devolvido 

• Quais dispositivos ainda estão no chão 

• Configurar automaticamente um dispositivo, dependendo do perfil do 

usuário 
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Principais Acessórios do Joya 

Touch 

33 

Berço de Bloqueio de 3 Slots 
Berço para 

apenas uma 

carga 

Bota de 

borracha 

(para modelos de 

pistola e portátil) 

Coldre de cinta  

(para modelos de 

pistola e portátil) 

Suporte de 
carrinho 

Protetor de tela 

personalizável 

Berço de 

bloqueio   

Único 



Gerenciamento 
de Dispositivos 
Móveis 

TE moderno 

Desenvolvimento 
de Aplicativo 

Ferramentas de Software 
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SmartTE Velocidade 

Avalanche MobiControl 



Joya™ Touch A6 : Gerais 
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RECURSO  Joya Touch A6  Descrição  

Arquitetura 
Qualcomm Snapdragon  

1 GHz, 2 GB de RAM 

Performance com baixo consumo de 

energia = + tempo de operação 

Display e tela Capacitiva 
4,3 pol. FWVGA, capacitivo,  

Gorilla Glass 3  

Diminui a incidência de quebras e riscos 

por “ponteiras” usadas de forma 

erronêa  

Conectividade Sem Fio 802.11a/b/g/n 
Performance igual ou superior ao 

coletor de dado convencional 

Carregando 
Sem fio; 

Modo rápido e padrão 

Cargas controladas / Menor quebra / 

Maior durabilidade da vida útil da 

bateria 

Bateria 3.000 mAh Li-Ion Duração superior a 10 horas 

Sistema operacional 
Android ™ 6.0; campo atualizável 

para  7.1 Nougat 

Licença Android profissional/ 

empresarial – Suporte > 8 anos  

Fatores de Forma Manual & Pistola Mudança feita sem adaptações 

Personalização Logotipo, Cores,  Criação de layout personalizado 



Programas de Suporte EASEOFCARE 
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Garantia de fábrica 
Defeitos de fábrica 

1 a 5 anos de cobertura 
Recuperação em 10 dias úteis 

EASEOFCARE 5-DIAS 
Desgaste normal 

Programas de 3 a 5 anos 
Recuperação em 5 dias úteis 

EASEOFCARE DE 2 DIAS COMPLETO 
Desgaste Normal e Danos Acidentais 

Programas de 3 a 5 anos 
Recuperação de 2 Dias Úteis com Remessa Expressa 

EASEOFCARE NOTURNO COMPLETO 
Desgaste Normal e Danos Acidentais 

Programas de 3 a 5 anos 
Substituição Avançada 

N
ÍV

EL
 D

E 
SE

R
V

IÇ
O

 

DURAÇÃO 



This presentation contains statements that are neither reported financial results nor other historical information. These statements are forward-

looking statements. These forward-looking statements rely on a number of assumptions and are subject to a number of risks and uncertainties, 

many of which are outside the control of Datalogic S.p.A., that could cause actual results to differ materially from those expressed in or implied by 

such statements, such as future market conditions, currency fluctuations, the behavior of other market participants and the actions of 

governmental and state regulators 

 

© 2017  Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • All rights reserved. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may 

be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express 

written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in 

many countries, including the U.S. and the E.U. • Joya   is a trademark of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in many countries, 

including the U.S. and the E.U. • Digimarc is a trademark of Digimarc Corporation. • The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth 

SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Group companies is under license. • All other trademarks and brands are property of their 

respective owners • Product specifications are subject to change without notice. 
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Datalogic S.p.A. 

Via Candini, 2 

40012 Lippo di Calderara di Reno 

Bolonha - Itália 

Tel. +39 051 3147011 

Fax +39 051 3147205 

E-mail  corporate@datalogic.com SP-JOYATOUCHA6-PT Revisão A 20170908 

Obrigado! 

mailto:corporate@datalogic.com

