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O QUE É QR CODE? 
 

QR Code é um tipo de código de barras com grande capacidade de 

armazenamento de informações. Pode ser facilmente escaneado usando a 

maioria dos telefones celulares equipados com câmera ou mesmo na tela do 

computador, ou ainda utilizando uma webcam. Esse código pode conter um 

texto, um link pra um site, um endereço comercial, um número de telefone, uma 

localização georreferenciada, um e-mail, um contato, ativar o whatsapp, conter 

um cartão de visita, enviar um SMS e muito mais! 

Sua utilização tem se popularizado nas mais variadas aplicações e situações. 

Empresas de todo porte já vêm usando inclusive em campanhas publicitárias e 

em publicações, fornecendo informações complementares sobre produtos ou 

ações comerciais. As possibilidades são infinitas, basta criatividade. 

 

O QUE É QR CODE DINÂMICO? 
 

Os Códigos QR Dinâmicos são convenientes porque tem total flexibilidade e 

podem ter suas informações editadas e alteradas a qualquer hora, mesmo depois 

de terem sido criados e impressos. Isso significa que é possível alterar a informação 

contida em um código QR Dinâmico a qualquer momento e quantas vezes forem 

necessárias, sem precisar gerar e imprimir os códigos novamente. Códigos QR 

Dinâmicos proporcionam uma considerável economia de recursos, além de 

poder reutilizar todo o material já produzido, quando da necessidade de 

atualizações ou alterações do conteúdo dos mesmos. 

COMO É QUE O QR CODE É ESCANEADO? 
 

A decodificação de QR Codes não precisa de 

mais que um telefone celular ou tablet e um leitor 

de códigos QR instalado. Também é possível 

digitaliza-los a partir de uma webcam ou de um 

aplicativo para  notebook ou desktop.  

Esses leitores de código QR estão disponíveis 

gratuitamente para transferência em todas as 

lojas de aplicativos. Para digitalizar o código, 

basta iniciar o aplicativo e esperar até que a 

câmera o detecte automaticamente. Em 

segundos, o conteúdo codificado será exibido 

na tela. Você poderá medir a qualidade do 

aplicativo consultado a média das notas de 

comentários nas lojas de aplicativos. 

 

GERADOR DE QR CODE DINÂMICO 
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O incrível potencial 
do QR CODE Dinâmico 

AFINAL, O QUE É QR CODE DINÂMICO? 
 

QR Code Dinâmicos, de uma forma geral, são QR Codes comuns, diferenciando-se no 
entanto na maneira com que eles contém as informações. 
 
Um QR Code comum contém a informação expressa diretamente em seu código 
(gráfico) e é válido enquanto tal informação também seja válida. Logo, não é possível 
reaproveitar um QR Code comum ou estático para veicular uma informação diferente da 
qual o mesmo foi criado. 
 
Por exemplo: se você criou um QR Code estático contendo o endereço da sua empresa 
e no decorrer do tempo sua empresa mude de endereço, o QR Code criado se tornará 
inútil, pois é impossível editar as informações contidas no mesmo. 
 
Isso não acontece com os QR Codes Dinâmicos pois trazem expressa em seu código o 
local onde a informação a ser divulgada está armazenada. Assim sendo, mesmo que se 
altere a informação ou o local da informação armazenada, em nada interfere ou altera 
a parte gráfica do QR Code Dinâmico. 
 
Tomando o exemplo acima, ao utilizar um QR Code Dinâmico, sua empresa poderá 
mudar de endereço quantas vezes forem necessárias sem que com isso o QR Code 
Dinâmico sofra qualquer alteração. Ele permanecerá válido e veiculará a informação 
atualizada e correta. 
 

Os Códigos QR Dinâmicos são convenientes porque tem total flexibilidade. Proporcionam 
uma considerável economia de recursos, além de poder reutilizar todo o material já 
produzido, quando da necessidade de atualizações ou alterações do conteúdo dos 
mesmos. 
 
QR Codes dinâmicos podem ser pintados, impressos , adesivados ou  produzidos  de 
forma permanente, pois podem ser reutilizados ou editados a qual tempo, sem que com 
isso haja qualquer alteração da parte gráfica do código. 
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ONDE USAR QR CODES DINÂMICOS? 
 

A aplicação e uso de QR Codes Dinâmicos traz sólidos benefícios e economia de 

recursos. Permitem que todo material produzido, sejam impressos, catálogos, 

cartões, outdoors, embalagens, rótulos e etc. estejam sempre com as 

informações atualizadas, sem que para isso os códigos QR sejam alterados. 

 

Os códigos QR Dinâmicos podem conter e serem utilizados em: texto genérico, 

cartão de visita, identificação em eventos, telefone, envio de sms, envio de 

email, conectar ao whatsapp, conectar ao skype, indicar geo localização, 

conexão wifi, acessar facebook, acessar twitter, rodar vídeos, iniciar um 

download, acessar instagram, acessar linkedin, acessar pinterest, links para sites, 

codificação de produtos, impressão em panfletos, impressão em ingressos, 

impressão em tickets, impressão em outdoors , promoção em vitrines, impressão 

em cardápios de mesa, impressão em formulários, identificação em crachá, 

impressão em etiqueta, impressão em rótulos, impressão em publicações , 

impressão em embalagens, impressão em banners, impressão em placas, e tudo 

mais que sua imaginação permitir. 

 

É possível alterar as cores do fundo e do código, além de permitir  que o logotipo 

da sua empresa seja inserido no centro do QR Code. 

O incrível potencial 
do QR CODE Dinâmico 

DIFERENÇA ENTRE QR CÓDIGO ESTÁTICO E QR CODE DINÂMICO 
 

QR Codes Dinâmicos, sejam lá de qual finalidade, podem ter suas informações 

editadas, alteradas a qualquer hora e quantas vezes se fizerem necessárias sem 

que com isso o código em si seja alterado. Isso mesmo, o código permanece 

exatamente o mesmo. Você pode alterar a funcionalidade e o conteúdo a 

qualquer momento e quantas vezes quiser e o QR Code Dinâmico não mudará 

em nada. Além disso, QR Codes Dinâmicos permitem que se faça a coleta de 

estatísticas sobre o número de leituras, a data e horário, a cidade, o estado e o 

país e as coordenadas do local onde o QR Code Dinâmico foi escaneado. 

Fantástico, não é? 

Já os QR Codes Estáticos não permitem nada disso. Uma vez criados não podem 

ser alterados ou editados, assim como também não é possível coletar 

informações sobre onde foi escaneado. Não são reutilizáveis e, as vezes, causam 

consideráveis despesas. 

 

QR CODES DINÂMICOS E O MARKETING 

QR Codes Dinâmicos são mensuráveis e possibilitam conhecer com que 

frequência, onde e quando seus clientes os escaneias. Divulgue vários códigos 

QR dinâmicos em diferentes mídias e acompanhe onde seu público-alvo é 

alcançado com maior eficiência. Os códigos dinâmicos são uma excelente 

ferramenta para receber declarações quantitativas para o seu sucesso geral em 

publicidade. 
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PRATICIDADE E CONFIABILIDADE 

 

Nosso Gerador de QR Code Dinâmico, hospedado e operando em nuvem e em 

servidores de alto desempenho e estabilidade, pode ser acessado a partir de 

qualquer conexão com internet. Não há limite de usuários por conta nem limite 

de logins simultâneos. Assim sendo, sua operação é descentralizada 

proporcionando maior dinamismo em sua operação. 

 

Estes são apenas alguns exemplos de aplicações.  

A única limitação para o uso de QR Codes Dinâmicos em sua 

empresa e seus negócios é  sua imaginação e criatividade. 

Inove e surpreenda! 

O incrível potencial 
do QR CODE Dinâmico 
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O QUE FAZEMOS? 
 

Geração de QR Code Dinâmico: Geramos, armazenamos e mantemos em nosso 

banco de dados os QR Codes, e as informações a eles associadas, gerados por 

nossos clientes. Mantemos armazenadas todas as etiquetas geradas, 

disponibilizando-as a qualquer tempo ou sempre que seja necessário. 

 

Também prestamos assessoria e consultoria junto aos nossos clientes na busca da 

melhor forma de utilização do QR Code em sua necessidade. 

 

Relatórios Estatísticos: Fornecemos aos nossos clientes, através de relatórios online, 

posição absolutamente realista da utilização e dos resultados da aplicação do 

QR Code, fornecendo o a cidade, coordenadas, data, hora e quantidade de 

vezes que o QR Code foi escaneado(lido), através de relatórios online que pode 

ser acessado a qualquer tempo pelo painel do cliente. 

QUEM SOMOS 
 

A PrintPIX é um departamento de serviços especiais da ClickTools Tecnologia da 

Informação. 

 

A ClickTools TI ®, empresa de tecnologia da informação, consultoria, 

desenvolvimento e provedora de soluções online, fundada em 1988, dedicada a 

projetar e desenvolver sistemas de informação voltados para os setores 

corporativos de pequeno, médio e grande porte em comércio eletrônico B2B e 

B2C, Gestão do Conhecimento, BPM Business Process Management (Gestão de 

Processos de Negócio), Projetos Especiais sob Medida e Aplicativos Especiais para 

dispositivos móveis. 

 

Somado a nossa larga experiência em engenharia, mapeamento, gestão e 

realinhamento de processos ao negócio, desenvolvemos, conduzimos e 

executamos projetos e soluções solidamente aderentes as necessidades, objetivos 

e aos negócios de nossos clientes, sempre orientados a otimização da 

produtividade, automação de processos de negócio, redução de custos e de 

ciclos de processos, espelhados nas melhores práticas do mercado ou orientados 

a inovação. 

 

A ClickTools TI também mantém projetos próprios 

em diversas áreas e seguimentos, oferecendo 

Soluções "On Cloud" especialistas e robustas  

para diversos nichos de negócios, buscando  

sempre dar apoio a infraestrutura tecnológica de 

nossos clientes empreendedores. 

Um pouco sobre a 
ClickTools TI e o PrintPIX 
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DASHBOARD 
 

Dashboard com informações básicas sobre a conta (códigos contratados, 

códigos ativos e saldo a utilizar) e completa administração dos códigos ativos 

(inclusão, edição, reset, escaneamentos). 

 

O painel traz acesso para ao menu do sistema, a configuração da conta do 

clientes indicando o número de códigos contratados e o salde de códigos ainda 

livres, relatório estatístico por código, edição e impressão, exclusão e 

reinicialização da contagem de escaneamentos.  Traz também o número total 

de escaneamento sendo atualizado automaticamente a cada 120 segundos. 

Sistema enxuto e pensado em cada 

detalhe para proporcionar a melhor 

experiência em usabilidade. 

Conhecendo nosso 
Gerador de QR CODE Dinâmico 
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CRIAÇÃO E EDIÇÃO 
 

Formulário para criação e configuração de códigos QR.  

Cada modalidade de QR Code tem seu próprio formulário. 
 

Os códigos são criados por grupos e possuem identificação individual para 

melhor administração dos mesmos. O painel também contém todas as variáveis 

necessárias à impressão de páginas com etiquetas contendo os códigos. 

 

O sistema armazena até 24 imagens ou logotipos para personalização do QR 

Code. 

Simplicidade, confiabilidade e eficiência. 

São as máximas com as quais construímos 

nossas soluções. Para que eles sejam 

práticas, bonitas e produtivas! 

Conhecendo nosso 
Gerador de QR CODE Dinâmico 
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RELATÓRIO ANALÍTICO ONLINE 

 

Relatório analítico por código, quantidade de escaneamentos (leituras), data, 

coordenadas, cidade, estado, ip, região e país. Possui também filtro por data, 

cidade, estado e região. 

 

O painel traz, em tempo real, o volume total de escaneamento individual de 

cada QR Code, volume de escaneamento por região e por estado. Possui 

também um “filtro” por cidade, estado e região.  

 

O relatório possui também versão impressa. 

Estamos constantemente buscando 

melhorias e aprimoramento na 

obtenção, formatação de dados e 

apresentação de relatórios e análises. 

Conhecendo nosso 
Gerador de QR CODE Dinâmico 
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MONITOR ONLINE 
 

Este painel oferece o monitoramento em tempo real dos escaneamentos 

(leituras) dos códigos QR. 

 

Traz o horário, a cidade, a latitude e a longitude e o tipo de equipamento com o 

qual o código foi escaneado. 

 

Atualizado automaticamente a cada 120 segundos com indicativo sonoro. 

Estamos constantemente buscando 

melhorias e aprimoramento na 

obtenção, formatação de dados e 

apresentação de relatórios e análises. 

Conhecendo nosso 
Gerador de QR CODE Dinâmico 
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RELATÓRIOS ANALÍTICOS 
 

Relatórios Analíticos podem ser extraídos a qualquer momento contendo 

informações importantes para o planejamento da distribuição do QR Code ou 

simplesmente para verificar resultados. 

 

O relatório trás as seguintes informações: 

 

• Escaneamentos por regiões do país 

• Escaneamentos por estados e em quantas cidades no estado 

• Data e hora em que o QR Code foi escaneado 

• Cidade e estado 

• Tipo de dispositivo 

• IP de origem 

Evoluir, Aprimorar, Inovar e Surpreender. 

Essas são nossas premissas para oferecer 

sempre o melhor para nossos cliente. 

Conhecendo nosso 
Gerador de QR CODE Dinâmico 
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PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
 

Acesse o site PrintPIX.com.br selecione o plano desejado ou acesse a página de 

planos especiais por volume de códigos, preencha o formulários e envie.  

Sua conta será ativada em até 2 horas. 

 

 

 

 

 

• www.clicktools.com.br 

• clicktools.br@gmail.com 

• Fone: 11 3379-0155 

• Whatsapp: 11 97970-2461 

• Skype: agenciaclicktools 

 

RECURSOS E CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS 
 

Todos os nossos planos contemplam todos os recursos disponíveis, diferenciando-

se apenas na quantidade de QR CODES DINÂMICOS contratados. 

 

• Carteira de Associado 
• Cartão de Visita 
• Crachá Funcional 
• Cupom de Descontos 

• E-mail 
• Evento / Flayer 
• Geolocalização ( GPS ) 
• Localidade ( endereço ) 
• PDF ( url genérica ) 
• Skype 
• SMS 
• Telefone ou Celular 
• Texto ( + opcionais ) 
• Whatsapp 
• Wifi ( conexão ) 

• URL ( genérica ) 

MODALIDADES DE QR CODES 


