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Quem somos

Empresa mineira, com sede em Belo Horizonte, que oferece soluções em tecnologia para o setor varejista e atacadista. Criada 
por profissionais de excelência em desenvolvimento de produto e com profundo conhecimento do setor, a Lecod surgiu com 
foco em oferecer produtos exclusivos, de qualidade, alto desempenho e com o olhar especial para o relacionamento com seus 
clientes.
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Missão

Entregar as melhores soluções em automatização para o varejo.

Visão

Ser referência em qualidade e durabilidade de produtos para automatização do varejo.

Valores

■ Foco no cliente;

■ Ética nas relações;

■ Agilidade nas entregas;

■ Qualidade em produtos e serviços.
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O que é?

COLETOR DE DADOS

Por que utilizar o coletor de dados?
Pois permite levar rotinas e controles do sistema ERP para as operações 
do dia-a-dia, melhorando assim o controle e o fluxo de estoque e 
a tomada de decisão no negócio.

■ Realiza operações remotas (flexibilidade de trabalho);
■ Aumenta a eficácia da operação (fazer certo no melhor tempo possível);
■ Garante a acuracidade do estoque;
■ Reduz erros e perdas;
■ Aumenta a produtividade;
■ Agiliza a entrega de produtos para lojas e clientes;
■ Melhora o fluxo de materiais;
■ Aumenta a satisfação dos funcionários.

É um computador portátil com leitor de códigos de barras e conexão remota, dentre outras funções.
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COLETOR DE DADOS

Como obter ganhos no dia-a-dia?
OPERAÇÃO:
✓ Reduzindo custos com mão de obra;
✓ Garantindo o cumprimento de rotinas;
✓ Permitindo imprimir remotamente etiqueta de gôndola;
✓ Permitindo alterar remotamente o preço de produtos;
✓ Possibilitando a implementação de rotina de auditoria de preços;
✓ Reduzindo filas através do “papa filas” (criando pedido com produtos escaneados via coletor ainda na fila, agilizando o 

processo de checkout);
✓ Melhorando a operação logística (caminhão com tempo de espera menor);
✓ Permitindo consulta de preços;
✓ Possibilitando abrir trocas em tempo real;
✓ Eliminando o uso de controle em papel;
✓ Garantindo lançamento somente de itens pré cadastrados no sistema, através do leitor de código de barras;
✓ Permitindo a utilização da câmera fotográfica para notificar problemas de operação;
✓ Possuindo interface amigável (o uso se dá na mesma interface de um celular Android);
✓ Contribuindo para manter produtos sempre disponíveis nas gôndolas.
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COLETOR DE DADOS

Como obter ganhos no dia-a-dia?
ESTOQUE:
✓ Permitindo realizar o recebimento automatizado de mercadorias (operador escaneia o código de barras do produto e 

insere a quantidade diretamente no sistema);
✓ Reduzindo fraudes ao garantir o recebimento do produto de acordo com a nota e/ou pedido de compras (identifica 

divergências de quantidade e de código de produto);
✓ Possibilitando o recebimento de grandes quantidades e/ou variedades;
✓ Possibilitando a transferência entre filiais;
✓ Agilizando a disponibilidade de produtos para câmara fria e/ou gôndola;
✓ Eliminando o lançamento de código de produto errado no sistema;
✓ Mostrando a localização exata de item em estoque e/ou na gôndola;
✓ Reduzindo divergências de estoque;
✓ Garantindo a gestão de FIFO (Primeiro que Entra, Primeiro Sai) eliminando assim desperdícios e rupturas;
✓ Reduzindo mão de obra necessária para contagem de itens durante balanço;
✓ Reduzindo tempo total de contagem de itens durante balanço.
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COLETOR DE DADOS

Como obter ganhos no dia-a-dia?
GESTÃO DO NEGÓCIO:
✓ Proporcionando maior confiabilidade dos dados para a tomada de decisão;
✓ Viabilizando a implementação do inventário rotativo;
✓ Emitindo e imprimindo relatórios através do equipamento;
✓ Evitando inconsistências nos dados enviados para os órgãos do governo;
✓ Auxiliando no planejamento de giro de itens em estoque;
✓ Utilizando a câmera fotográfica para lançamento de evidências em auditorias;
✓ Permitindo lançamento de ativos no sistema.
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COLETOR DE DADOS

Qual o retorno do Investimento?
Cada empresa apresenta diferentes resultados ao implementar o coletor de dados de acordo com suas características de 
negócio, tamanho do empreendimento, quantidade de unidades, etc. Sendo assim, cada projeto terá um retorno específico 
que precisa ser calculado com mais detalhe. De forma geral nota-se as seguintes melhorias que terão impacto imediato no 
resultado financeiro do negócio:

■ Aumento na disponibilidade dos colaboradores de controle de materiais (mais evidente na área de recebimento);
■ Aumento de produtividade;
■ Redução de perdas;
■ Redução nos custos de realização de inventário;
■ Segurança na conferência entre o que foi pedido e o que deu entrada no estoque, evitando desvios ou divergências de 

quantidades/valores recebidos fisicamente.

Quais os pré-requisitos para se utilizar o coletor de dados?
O Coletor de dados é uma ferramenta para ser utilizada junto com o sistema ERP e por isso é necessário possuir sistema 
implementado, devendo o mesmo possuir acesso remoto habilitado para aplicações Android.



Sobre
Desenvolvido para atender às necessidades de múltiplos setores 
(supermercados, indústrias, centros de distribuição, hospitais, setor público, 
farmácias, etc) o coletor de dados LD301 da Lecod é leve, rápido e 
robusto. Possui teclado virtual QWERTY e teclado físico, sistema 
operacional Android 5.1, processador Mediatek de quatro núcleos (Arm 
Cortex-A7) e velocidade de processamento de até 1.3 GHz o que o torna a 
solução ideal para aumentar a produtividade do seu negócio.

Possui conexão sem fio via WiFi, Bluetooth e NFC (Near Filed 
Communication), bateria de 3.000 mAh que garante duração de 8 horas em 
operação e leitor de código de barras Newland EM3085, o LD301 pode ler 
praticamente todos os tipos de códigos 1D e 2D.
 
Conta com garantia de 1 ano e assistência técnica local.
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Características Técnicas
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1. O LD301 suporta Sistema Operacional Windows?
Não, este produto somente possui capacidade para rodar Android 5.1.
 
2. Como faço para atualizar a versão do Android do LD301?
O coletor LD301 possui configurações específicas no código fonte Android 5.1, com isso não é possível a atualização do 
mesmo.
 
3. O LD301 possui conexão com rede celular?
O LD301 foi desenvolvido especialmente para a necessidade do mercado brasileiro e segundo pesquisas em campo nos 
mostraram que esta funcionalidade não agrega valor ao produto final assim como pode também reduzir a capacidade de 
operação da bateria.  Nossa equipe de desenvolvimento optou por retirar essa funcionalidade para garantir melhor 
performance do equipamento em sua função principal que é de coletar dados via leitor de código de barras e conectar com o 
sistema de controle de estoque via WiFi, Bluetooth ou NFC.
 
4. O LD301 possui garantia?
Sim, este produto possui garantia de 1 ano após a emissão da nota fiscal. Consulte-nos caso tenha qualquer problema com seu 
equipamento.

Perguntas Frequentes
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Mais informações

Acesse www.lecod.com.br/ld301 ou entre em contato conosco.

Obrigado!
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http://www.lecod.com.br/ld301
https://tinyurl.com/yabqjkhm

