
Akıllı Uç Çözümleri  
(Intelligent Edge Solutions)
İşletmenizin ön saflarındaki çalışanlar için performans üstünlüğü  



Benzersiz Kurumsal İzlenebilirlik

Herşey barkod şeritleriyle başladı. Dijital bilgi gelişmeye başladığında, Zebra zaten bunu 
çoktan yapmıştı. Perakende sektöründe devrim yaratan ilk el tipi lazer barkod okuyucu ile 
ön saflardaki çalışanların ürünleri okutmasına yardımcı olduk. Bu, işletmelerin daha önce 
neleri yapamadığını net bir şekilde görmelerini sağlayan günümüz Zebra çözümlerinin 
sadece başlangıcıydı. Çözümlerimiz müşterilerimize 50 yıldır performans üstünlüğü 
sunarak büyüme, verimlilik ve hizmet seviyelerini artırmaya yardımcı oldu. 

Her varlığa, envantere ve sürece birbirine bağlı bir dijital imza veren işletmeler 
net bilgi, yüksek doğruluk ve daha hızlı iş akışları ile çalışır. Zebra ile riskleri daha iyi 
kontrol edebilir, gerekli envanteri tükenmeden önce yeniden sipariş edebilir, maliyetleri 
nerelerde azaltabileceklerini öngörebilir ve operasyonel verimliliği büyük ölçüde 
artırabilirler. 

Yenilikçi fikirleri hayata geçirdik ve 5.300'den fazla patent aldık. Akıllı, bağlantılı 
çözümlerde tanınmış bir sektör lideri olarak, küresel pazardaki kuruluşların güvenini 
kazandık, 55 ülkede 100'den fazla ofisle çeşitli sektörlerde Fortune 500 listesinde yer 
alan hemen her şirkete hizmet veriyoruz. 

Kurumsal çalışmalarınız karmaşıklaştıkça, talepleri akıllı uç çözümlerle karşılıyoruz. 
Zebra, %95’lik muazzam envanter izlenebilirlik oranıyla perakende sektörünü yeniden 
şekillendiriyor. Üreticilerin verimliliğini etkileyici bir şekilde %20 artırıyoruz. Bizi sadece 
işyerinde değil, futbol sahasında da NFL'nin Resmi Saha Oyuncu Takip Sağlayıcısı olarak,  
her oyuncu ve her oyunda gerçek zamanlı verilerle oyunu sonsuza kadar değiştirirken 
bulabilirsiniz. 

Bu nedenle Gartner Inc.’in Ocak 2022 Magic Quadrant İç Mekan Konumlandırma 
Hizmetleri raporunda üst üste üç yıl Lider olarak konumlandırılmamız şaşırtıcı değil.*

Sektörünüz veya koşulunuz ne olursa olsun, Zebra size performans üstünlüğü 
sağlayabilir.

*Gartner ve Magic Quadrant, Gartner, Inc.'in ve/veya ABD'deki ve uluslararası iştiraklerinin 
tescilli ticari markalarıdır ve burada izin alınarak kullanılmaktadır. Tüm hakları saklıdır.

Gartner Magic Quadrant İç Mekan Konumlandırma Hizmetleri, Tim Zimmerman, Annette 
Zimmermann, 23 Şubat 2022.

Bu grafik, Gartner, Inc. tarafından daha geniş bir araştırma raporu kapsamında yayınlanmıştır 
ve belgenin tamamı kapsamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesi şu adresten istenebilir: 
https://www.zebra.com/gartnermq2022

Gartner, araştırma yayınlarında bahsi geçen herhangi bir firmayı, ürünü veya hizmeti 
desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek dereceye veya diğer özelliklere 
sahip firmaları seçmeleri yönünde öneride bulunmaz. Gartner araştırma yayınları Gartner'ın 
araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşmakta olup, kesin bilgiler olarak yorumlanamaz. 
Gartner bu araştırma ile ilgili ticari elverişlilik ya da belirli bir amaca uygunluk dahil, açık ya da 
zımni tüm garantileri reddeder.
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RFID Tasarımı Özel Hizmeti (Signature Service)

Tüm RFID projelerinin hızını ve kazancını artırır, 
maliyetini düşürür.

Alanında lider olan Zebra, RFID projenizin yatırımınızdan 
beklediğiniz iş performansı iyileştirmelerini sunmasını 
sağlayacak deneyime sahiptir. 

El Tipi ve Eller Serbest RFID Okuyucular 
Gözden uzak ama elinizin altında 

Varlıkların takibini, tespitini ve sayımını mobil çözümlerle 
yapın. Zarif el tipi, eller serbest tipi cihazlar, dayanıklı 
biçim faktörleri ve RFID kızakları arasından seçim yapın. 

RFID Yazıcı Kodlayıcılar 
Doğru, ölçeklenebilir RFID kodlama

İşiniz güvenilir verilere ihtiyaç duyar. Zebra, RFID 
etiketleri, markaları ve kartları ihtiyacınız olan yerde 
ve zamanda doğru kodlayabilen, endüstrinin en geniş 
yazıcı serisini sunuyor. 

Sabit Okuyucular ve Antenler  
Envanter izlenebilirliğinde yeni seviye

Sabit okuyucularımız ve antenlerimiz varlıklarınız 
hareket ederken onları takip etsin. Yüksek verimlilik 
ve yüksek kapasiteli performans için üretildiklerinden, 
müşteriye dönük ortamlara veya zorlu çalışma 
alanlarına gidip gelen kritik öğeleri her noktadan 
yönetebilirsiniz. 

Onaylı RFID Sarf Malzemeleri 
Yüksek performanslı termal malzemeler ve 
inlay'ler

İhtiyaçlarınızı karşılamak için önde gelen 
üreticilerin inlay’lerini kullanan Zebra’nın 
stoğunda geniş bir uygulama yelpazesinde 
kullanım için çeşitli boyutta ve malzemelerden 
oluşan ve özel çözümler sunmak için 
uyarlanabilen 30'dan fazla RFID etiketi 
mevcuttur. Her biri, Zebra inlay'lerine veya lider 
markalardan gelen son nesil çiplere sahiptir. 
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Zebra RFID
Daha fazla dönüşüm. Sıfır sorun.

Dönüşümü sorunsuz halledin. Zebra’nın en geniş, sahada kanıtlanmış RFID portföyü sayesinde farklı 
üreticilere ait çözümlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan sorunları en aza indirin, benzersiz hatasızlık 
ve birlikte çalışabilirlik elde edin. Sistem, cihaz ve personeli geliştiren bir platform oluşturmak için Zebra’nın 
uzun yıllara dayanan RFID uzmanlığından yararlanın. Destek ve iş ortakları ekosistemi sayesinde önünüz açık.



MotionWorks konum 
çözümü kurulumunu 
hızlandırın. 
• Uygun tasarım, 

mimari, eski IT 
sistemlerinizle 
entegrasyon 
ve kullanıcı 
benimsemesiyle 
kurulumu sağlayın

İşletmenize tam üstünlük kazandıran konum/lokasyon 
çözümleri

Her şeyi izleyebildiğiniz ve gerçek zamanlı verilerden elde edilen 
bilgileri işleme alabildiğinizde, her şeyi başarabilirsiniz. Ve Zebra 
MotionWorks konum çözümleri tam olarak bunu sunar. Kritik 
varlıklarınızın izlenebilirliğini otomatikleştirmek, kuruluşunuzu işleme 
konulabilir bilgilerle donatan verileri tanımlayarak üretkenliği ve 
verimliliği artırmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

Fark Yaratan  
Sonuçlar:

%80  
Kayıp cihazlar nedeniyle 
oluşan iş gecikmelerinde 
azalma 

%20  
Ekipman kullanımında 
iyileşme

MotionWorks konum çözümü 
kurulumunu hızlandırın. 
• Uygun tasarım, mimari, eski IT 

sistemlerinizle entegrasyon ve 
kullanıcı benimsemesiyle kurulumu 
sağlayın

Varlıkların konumunu kazanca dönüştürün

Tüm önemli varlıklarınızın nerede olduğunu, durumlarını ve koşullarını bir 
bakışta görün. 
• Eksik veya yanlış yere bırakılmış varlıkları aramaya harcadığınız süreyi 

azaltın

• Manuel işlemleri azaltarak verimliliği artırın

• Daha düşük varlık kaybı maliyetleri

Gözünüz her an her yerde ve her şeyin üzerinde

Süreçleri optimize etmek, israfı ortadan kaldırmak ve zamanında teslimat için 
ikmallerde sürekliliği ve otomasyonu sağlayın. 
• Parça eksikliğine bağlı aksamaları durdurun 

• Ekstra envanter taşıma maliyetlerini düşürün 

• Farklı tedarikçilerden ikmal emirleri oluşturun

Gerçeklik sistemini deponuzda uygulayın

Hem sabit hem de hareketli varlıkları izleyen gerçek zamanlı bir çözümle 
üretkenliği ve verimliliği artırın.
• Yönlendirilmiş iş akışları ve neredeyse gerçek zamanlı uyarılar ve 

bildirimlerle işçilik maliyetlerini azaltın

• Gönderi doğrulamasını ve onaylamasını geliştirin  ve izlenebilirliği ve 
öngörülebilirliği iyileştirin

• Otomatik işlemlerle operasyonel hatasızlığı artırın, manuel süreçleri azaltın

Kurumsal varlıkların konumunu işleme konulabilir bilgilere dönüştürün

Zebra MotionWorks Enterprise, IT ve operasyon yöneticilerinin bir sensör ve 
okuyucu grubunu kurmasına, yapılandırmasına ve yönetmesine, onlardan 
veri toplamasına ve bu verilerden anlamlı bilgiler elde etmesine yardımcı 
olmak için tasarlanmış kapsamlı bir yazılım paketidir.
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MotionWorks konum 
çözümü kurulumunu 
hızlandırın. 
• Uygun tasarım, 

mimari, eski IT 
sistemlerinizle 
entegrasyon 
ve kullanıcı 
benimsemesiyle 
kurulumu sağlayın

Fark Yaratan  
Sonuçlar:

Sahayı ve çalışanlarınızı her açıdan görün

Oyuncuları keşfetmek ve kazanan stratejiler oluşturmak için gerçek 
zamanlı performans istatistiklerini kullanın.    

• Antrenörlerin sporcuları yüksek performansta tutmalarına yardımcı 
olarak sporcu performansını optimize edin 

• Koçluğu ve eğitimi tutarlı, ileri veri analiz yöntemiyle  güçlendirin

• Oyuncu istatistiklerini televizyonda, mobil bağlantılarda ve 
stadyumlarda yayınlayarak hayranlarla etkileşim kurun
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Zebra Konum Teknolojileri  
Donanım ve Yazılım
Fiziksel Operasyonlarınızın Dijital Görünümü

Zebra menzil, hatasızlık ve hassasiyet konusundaki çok çeşitli gereksinimleri karşılamak amacıyla, 
konum verilerini yakalamak için sınıfındaki en iyi donanım seçeneklerinden oluşan komple bir portföy 
sunar. Zebra, bu konum verilerini anlamlı bilgilere dönüştüren Zebra MotionWorks Enterprise platform 
gücü ile birlikte kuruluşunuzda gerçek zamanlı takip özelliğinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için  
ihtiyacınız olan konum uzmanlığını sunar.

Ultra Genişbant Çözümleri

Zebra, çok sayıda varlık yönetimi uygulamasına izin veren gerçek zamanlı 
bir konumlandırma sistemi (RTLS) izleme sistemi olan Ultra Genişbant (UWB) 
çözümleri ile gerçek zamanlı izlenebilirlik sunar. Personel ve teçhizatı içeride 
ve dışarıda hatasız takip edin. UWB sistemi, kurulum kolaylığı, izlenebilirlik, 
ölçeklenebilirlik, performans, varlık takibi ve etiket yönetimini geliştirerek 
sektördeki en düşük sahip olma maliyetini sunar. 

WhereNet

WhereNet (RTLS), karmaşık ve tehlikeli ortamlar dahil tüm ortamlarda çok 
uzun menzilli RTLS özelliği ve performansı sunar. WhereNet'in uzun etiket-
sensör menzili, ekonomik bir RTLS ağ altyapısıyla varlıklarınız hakkında 
gerçek zamanlı izlenebilirlik ve durum bilgileri elde etmenizi sağlar. 

Bluetooth® Düşük Enerjili Cihazlar

Bluetooth® Parıldak ve Köprüleri ürün ailemiz hızlı ve kolayca dağıtılabilen, 
birden çok form faktörü ve fiyat seviyesine sahip ürünlerden oluşur ve varlık 
takibi ve diğer konumlandırma çözümleri için kullanılabilir.



Zebra Akıllı Otomasyon Çözümleri
İnsanları ve kaynakları kullanmanın daha akıllı yolu

Yeni olanağa hoş geldiniz. Zebra Akıllı Otomasyon çözümleri 
sahadaki performans üstünlüğünüzü, avantaj sağlayacağınız 
şekilde dönüştürmenizi sağlar. Çalışanlar, tekrarlanan işlerden 
kurtulup en çok değer katacakları yere katkıda bulunmakta 
serbest kalır. İş akışları dinamik ve son derece verimli hale gelir. 
Ve daha akıllı kararlar ve daha dinamik operasyonlar, verilere 
dayalı zeka ile desteklenir.

Eski Depo Yönetim Sisteminizi (WMS) 21. yüzyılın 
beyin gücüne dönüştürün

Depo yönetim sisteminize (WMS) FulfillmentEdge™ eklediğinizde, 
çalışanlarınızın gerçek zamanlı konumuna ve görev önceliklerine 
bağlı olarak, doğrusal, statik süreçleri dinamik iş akışlarına 
dönüştürürsünüz. Her kaynağı bu şekilde optimize edersiniz. 

• WMS'nizi yükseltme riskinden ve maliyetinden kurtulun

• İşlemleri ve kaynakları optimize eden iş akışlarını dinamik olarak 
üretin

• Çalışanların birbirlerine olan uzaklığına ve önceliklerine göre 
gerçek zamanlı olarak görevler ekleyin

• Zebra Kafaya Monte Ekran ile çalışanların görüş alanına net 
talimatlar koyun

Eğitim süresini azaltır%90 

%24 Sipariş karşılamayı 
hızlandırın



Mağazanızdaki her şeyin konumunu algılayın ve kaydedin

İşletmenizi her yönüyle iyileştirmenin temel unsuru: anında ve eksiksiz operasyonel izlenebilirlik.

Mağaza genelinde izlenebilirlik ile perakendenin görünümünü iyileştirin

Zebra SmartLens, envanter ve varlıkların %100'e yakın gerçek zamanlı izlenebilirliği 
ile perakendenin dijital dönüşümüne liderlik ediyor. Dönüşümsel platformu, benzersiz 
operasyonel izlenebilirlik sunar.

• Müşterilerin istediği ürünleri hızlıca bulun

• Müşteriler geldiğinde ürünlerin teslim alınmaya hazır olması için online siparişleri hızlı ve doğru 
hazırlayın 

• Stok eksikliğini ve stok fazlasını ortadan kaldırın ve satış kayıplarını önleyin

• Hırsızlığı önlemek için gerçek zamanlı ürün hareketi hakkında bilgi edinin

Daha Fazla Satış Fırsatı Yakalayın

• Envanter ve stok ikmali için otomatik bilgilerle mağaza içi işlemleri dönüştürün

• Ürün bulunabilirliğini en üst düzeye çıkararak satışları artırın

• Mağaza içi işlemleri otomatikleştirerek işçilik maliyetlerini azaltın

Sipariş Karşılamayı Hızlandırın

• Aynı gün mağazadan teslim siparişleri kolayca hazırlayın

• Mağaza içi envanteri web sitenizde hatasız gösterin

• Online siparişlerin gönderimini hızlandırın 

Fire ve Hırsızlığı Azaltın

• Parası ödenmemiş ürünler çıkış kapılarına yaklaştığında alarmlar çalar

• Kapsamlı izlenebilirliğe sahip olduğunuzda ürünler asla yanlış yerleştirilmez

• Ürün ve varlıklardaki fireyi azaltın

Operasyonel Tasarrufları Artırın

• Döngü sayımlarının maliyetinden kurtulun; SmartLens sizin için bunu yapar

• Aşırı stoklamanın yer ve taşıma maliyetlerini azaltın

• Otomasyon, müşteri hizmetlerine odaklanmaları için çalışanlardan en iyi 
şekilde yararlanmanızı sağlar
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Zebra'nın Perakende Sorunları İçin Reçetesi

Ekibinizin yapacak çok işi var. Bu nedenle, hangi yüksek değerli görevlerin hangi sırayla ele 
alınacağını bilme konusundaki günlük ikilemden kurtulmanız için Zebra Standart Analitiği'ni (ZPA) 
tasarladık. 

ZPA, verilerinizi otomatik olarak öncelikli eylemlere çevirerek sizin için yürütmeyi otomatik olarak 
doğrular. Para kaybetmenize gerek yok. Artık toplam perakende kaybıyla mücadele edebilir 
ve mağazalarınız genelinde satıcıdan rafa ve çok kanallı müşterilere kadar envanterinizin tam 
kontrolünü elde edebilirsiniz. 

Zebra'nın perakende iş 
akışları konusundaki derin 
anlayışı, kurulumunu ve 
yönetimini kolaylaştırır.

Gelişmiş analizler 
bunu mümkün kılıyor

Otomasyon bunu daha 
da pratik hale getiriyor

Her şeyin doğru, işleme konulabilir bir görüntüsünü oluşturmak birbirinden kopuk 
tüm veri akışlarınızı (POS'tan e-ticarete ve envanter verilerine) konsolide edin.

Tek bir bilgi kaynağına kavuşun: 

Yapay zeka teknolojisinin kapsamı ve hızıyla kâr potansiyelini otomatik ve 
sürekli olarak bulun.

Birbirinden kopuk veri akışlarını araştırın: 

İnsanlar tarafından algılanabilenin ötesindeki 
kâr potansiyelini keşfedin.

Gizli fırsatları ortaya çıkarın: 

Başarı oranlarını artırın ve çalışanların zamanına ve 
rollerine saygı gösterin.

Yanlış pozitifleri azaltın: 

Yönetime ek yük getirmeden etkili görevler atayın.

Eylemleri değerlendirin ve önceliklendirin: 

Düzeltici eylemleri otomatik olarak onaylayın, 
izleyin ve para kazanın.

Uygulanmasını sağlayın:

Anormallikleri ve fırsatları durmaksızın takip eden bu yapay zeka 
destekli, kapalı döngü sistemle işinizi geliştirin.

24/7/365 geliştirin: 



Güvenebileceğiniz envanter doğruluğu

Zebra SmartCount™, perakende sektöründeki  
en kapsamlı otomatik okumalı fiziksel envanter çözümüdür. Basit, kullanıma 
hazır kurulum ile Zebra SmartCount™, firma genelinde kritik öneme sahip 
fiziksel envanter sonuçları hakkında bulut tabanlı, gerçek zamanlı izlenebilirlik 
sunar. Üçüncü taraf envanter hizmetlerine kıyasla %25 ila %50 tasarruf elde 
edin. 

Hatasızlığı Artırın. Maliyetleri Düşürün.

• Stok sayımını uzmanları yapsın. Yani satış elemanlarınız ve personeliniz... Stok 
sayımı için dışarıdan hizmet almaya, zorluklara ve ekstra maliyete son verin.

Sayımları Basitleştirin 

• Kullanımı çok kolay olan SmartCount, olağanüstü sonuçlar verir ve fiziksel 
envanter programınızın kontrolünü sağlar 

Mağazada Neler Olduğunu Sayım Yapılırken Görün 

• Fiziksel envanteriniz sayılırken, firma çapında gerçek zamanlı izlenebilirlik elde 
edin

• Kullanımı kolay panolar ve analizler, her mağaza/ilçe/bölge ve kurumsal 
kullanıcıya envanter durumu ve ölçümleri, denetim sonucu, verimlilik verileri ve 
daha fazlasını sunar

Zebra Envanter Çözümleri ile bir yıl içinde neler sağlandı?

60.000+ 

62
Ülkede

maliyetlerde azalma
%25 - %50

mağaza envanter etkinliği
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Boşlukları kapatın, fırsatların önünü açın

Ön saflarda çalışanların yoğunluğunu işlemsel görevlerden yüksek 
değerli etkileşimlere kaydırın. Müşterilere ve hastalara daha iyi hizmet 
verebilmek için sorunları yerinde çözmeleri ve bilişsel becerilerini 
göstermeleri için onları dijital araçlarla güçlendirin.

Ön saflardaki iş gücünüz için en eksiksiz çözüm olan Zebra Workforce 
Connect™ ile kritik iş akışlarını tamamen birbirine bağlı bir platformda 
birleştirin. Ön saflardaki çalışanları birbirine bağlamak ve güçlendirmek 
için Zebra mobil cihazlara veya üçüncü şahıs cihazlara güçlü ses ve 
mesajlaşma özellikleri ekleyerek iletişim imkanlarını artırın.

1:1 veya grup olarak 
yazılı mesajlaşma ve 
iletişim

Kullanım raporları alın ve personel 
etkinliğine ve performansına ilişkin 
işleme konulabilir bilgiler oluşturun

Kapı alarmları veya hizmet 
istekleri gibi bildirimler için 
IoT cihazlarına bağlanın

Güvenli kurumsal sınıf 
metin mesajlaşma ve 
iletişim

Kullanıcılar 
oturum 
açtığında, cihaz 
o çalışan için 
otomatik olarak 
yapılandırılır. 

Personel veya 
roller için kurallar 
tanımlayarak aynı 
cihazı vardiyalar 
arasında 
paylaşmayı 
kolaylaştırın

Mobil cihazınızdan 
PBX çağrıları yapın 
ve alın

Düşmeleri tespit 
edin, uyarılar 
gönderin veya acil 
aramalar yapın

Basit görevler için 
sesli komutları 
kullanın

GPS izleme ile 
diğer çalışanları ve 
ekipmanları bulun

Kişilere veya gruplara 
görevler atayın, görevleri 
görüntüleyin ve tamamlayın

Kolay yönetim için 
gruplara işçi ekleyin/
kaldırın 

Akıllı İletişim ile Bağlanın ve Etkileşim
e G

eçin

Akıllı İşbirliği ile Birlikte Çalışın
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Metin 
Mesajı ve 
Bas-Konuş 

Ses ve 
PBX

Sesle 
etkinleştirilen 
sanal asistan

Kişileri ve 
varlıkları 
bulun 

Görevleri 
yönetin ve 
atayın

Dinamik 
gruplar 
oluşturun

IoT 
uyarıları 
alın

Paylaşımlı 
cihaz modeli

Single 
Sign-On 
(SSO)

Güvenli ve 
şifreli

Analitik ve 
raporlama

Personel 
güvenliği 
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Zebra Akıllı Dolapları
Kurumsal mobil cihaz depolama ve yönetimini optimize edin

Zebra Akıllı Dolapları ve Erişim Yönetim Sistemi ile 
kullandığınız kurumsal mobil cihazlarınızın saklama, erişim, 
izleme ve yönetme şeklini optimize edin ve cihazların ve 
çalışanların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayın. 

Zebra Akıllı Dolaplar, Raflar, Yuva Kilitleri, Özelleştirilmiş 
Taşıyıcılar ve Arabalar, depo, nakliye ve lojistik, perakende ve 
sağlık operasyonlarında işleri hızlandırmak için varlıkların ve iş 
akışlarının yüksek performans ve optimum güvenlikle birlikte 
çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. 

• Performansı En Üst Düzeye Çıkarmak için Bir Araya Getirin ve 
Bağlayın

• Yetkisiz Kullanımı Engelleyerek Cihazlarınızı Koruyun 

• Yazılım Odaklı Yönetim Sayesinde İş Akışlarını Otomatikleştirin

• Konseptten dağıtıma, kullanımdan operasyonlara kadar  
desteğe erişin 

Mobil Bilgisayarlar

Yazıcılar

RFID Tasarımı

Program
Yönetimi

İş Akışı ve Tasarım 
Danışmanlığı

Learning as
a Service

Yazılım 
Entegrasyonu

Standart Modüler Portföy Özel Portföy

Zebra Erişim Yönetimi 
Sistemi (ZAMS)

Dolaplar Kızak Kilidi El Arabaları

• Yetkili personel tarafından 
cihaz erişimini düzenleyin

• Cihazları yönetin ve 
güncelleyin

• Yığılmayı en aza indirmek 
için

• Pil ömrünü şarj edin ve 
izleyin

• Gerçek zamanlı varlık ve 
kullanıcı yönetimi

• Gelişmiş raporlama

• Gelişmiş güvenlik opsiyonları

• Yazılım odaklı güvenlik 

• Cihaz kayıp ve hasarlarını 
azaltma

• Gösterge paneli raporlama

• Pil şarj durumu

• Cihazlara hızlı erişim sayesinde 
optimum iş akışları

• Güvenlik ve hesap verebilirlik 
sunan mekanik kilitleme

• Yazılım odaklı güvenlik

• Cihaz kayıp ve hasarlarını 
azaltma 

• Pil şarj durumu

• Zebra Akıllı Raflar ve Dolaplar 
ile Uyumlu

• Müşteriye özel kullanım örnekleri ve projeler

• Müşterilerin ortamına özel çözümler

• İş akışı otomasyonunu ve verimliliğini artırır

• Depo ve Dağıtımda birincil kullanım durumları

• 15 yılın üzerinde kanıtlanmış tasarım, kurulum, entegrasyon, 
kullanım ve cihaz ömrü yönetim performansı



Güvenilir Ortak, 
Kanıtlanmış Sonuçlar

31 
Milyon Dolarlık Satış Artışı 
Mağaza operasyonlarının iyileştirilmesi, büyük bir perakende zincirinde 
satışları artırdı

$1M 
Firelerden Tasarruf 
Önde gelen bir İspanyol süpermarket zincirinin AP/LP'si, yıllık 5.000 görevini 
kolaylaştırmak ve önceliklendirmek için Reflexis'ten yararlandı

%95 
Görev Tamamlama Oranı 
Reflexis müşterileri, görevleri zamanında tamamlama oranlarını %95'e çıkardı

%50 
Daha Hızlı Planlama 
Reflexis, büyük bir perakende zincirinde mağaza yöneticilerinin planlama için 
harcadıkları zamanı %50 oranında azalttı

$100M 
İşçilik Maliyetlerinde Tasarruf 
Reflexis, bir perakendeciye yedi yılda işçilik maliyetlerinden 100 milyon 
tasarruf sağladı

%32 
Daha Az Personel Kaybı 
Reflexis, İngiltere'deki küresel bir hızlı servis restoranında çalışanların 
yıpranmasını azalttı

Zebra Reflexis
Çalışanlarınızın En Büyük Zorluklarını Çözün

Çalışanlarınızın, şu anda olup bitenlere ayak uydurmalarını sağlayan duyarlı 
bir çözüme ihtiyacı var. Zebra Reflexis, onlara gerçek zamanlı çeviklik 
sunan, yapay zeka destekli bir mobil çözümdür.

Ortak Performansını Yükseltin 
Perakendenin yeni gerçeklerine uyum sağlayın 

• Personeli stratejileri başarıyla uygulamaya odaklayın

• Ekiplerin anında uyum sağlamasını sağlayın

• Talebi, kullanılabilirliği, maliyetleri ve düzenlemeleri dengeleyin

Tek Platformla Her Şeyi Yapın 

Reflexis, mağaza operasyonlarını basitleştirmek, işçiliği en üst düzeye çıkarmak 
ve ilerlemeyi ölçmek için ihtiyacınız olan her şey için tek başvuru kaynağınızdır. 
Her bir modül kendi başına etkili olsa da tüm modüller bir arada daha da güçlü; 
sürekli bir geliştirme döngüsü içinde birbirini destekleyen bir ürün sistemi.

Değişen taleplere dinamik olarak uyum sağlayın,  
Reflexis ile programları otomatik olarak değişen taleplere göre 
ayarlayabilir, ortaya çıkan durumlara yanıt vermek için görevlere 
öncelik verebilir ve işgücü tahminlerini gerçek zamanlı değişkenlerle 
eşleştirebilirsiniz.

Çalışanları dahil edin ve elde tutun 
Çalışanlara ne zaman ve nerede çalıştıkları konusunda esneklik sunun 
ve size sadık kalsınlar. Çalışanlarınız, mobil öncelikli platformumuzun 
kolaylıklarından son derece memnun kalacak. Siz de, platformumuzun 
çalışanların müsaitliği, becerileri ve tercihlerini dikkate alan, saniyeler 
içinde plan oluşturma özelliğini beğeneceksiniz.

Mevzuata Uyumu artırın ve işçilik maliyetlerini azaltın 
Mevzuata Uyumu Reflexis'e bırakın ve maliyetli fazla mesai, uygunsuz 
davranış ve para cezalarına asla hazırlıksız yakalanmayın. Otomatik 
uyarılar, olası ihlallerden kaçınmanıza ve ne kadar karmaşık olursa 
olsun iş yasalarına, sendika kurallarına ve şirket politikalarına 
 uyum sağlamanızı sağlar.

Zaman alan analizlerin ötesine geçin 
Birbirinden kopuk veri kümelerini bir araya getirmekle uğraşmak 
yerine, tüm noktaları birleştirerek mağaza operasyonlarının eksiksiz 
ve gerçek bir görünümü sunan Reflexis'e güvenin. Uygulamaya hazır 
olduğunuzda, görevleri atayan ve tamamlanma anında bildirim veren 
otomatik bir kapalı, geri bildirim döngüsü elde edeceksiniz.



İş Akışı ve Tasarım Danışmanlığı

Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış stratejik çalışma 
gruplarıyla iş süreçlerinizi, mevcut altyapınızı ve teknolojinizi analiz 
edin. 

Çözüm Hızlı Başlangıç (Solution Jumpstart)

Önerilen sistemi deneyerek (Proof of Concept), çözümün hayata 
geçmesini hızlandırın, planlanmamış maliyetleri azaltın ve arıza 
süresini en aza indirin. 

Eğitim Hizmetleri (Learning as a Service) 

Sanal ve eğitmen liderliğindeki eğitimler sayesinde (Video on device, 
know it now), çalışanlarınıza yeni teknolojileri tanıtıp, çalışanlarınızın 
bu teknolojilere kolaylıkla adapte olmasını sağlayabilirsiniz.

Yazılım Entegrasyonu

En iyi entegrasyon uygulamalarıyla başarıyı hızlandırın. Mobil 
cihazlardaki verinin toplanması ve mantıklı analizlere daynan iş 
akışları oluşturulması için uzmanlığımızdan yararlanın.

Çözüm Doğrulama (Solution Validation)

Zebra ile ilgili özel uygulamalarınızı önceden var olan IT sistemleri ve 
iş akışlarınızla test edin.

Program Yönetimi

Proje programları, uygulama sonuçları ve son kullanıcıların 
benimsemesine yönelik riskleri en aza indirerek büyük ölçekli Zebra 
kurulumunu ve çözümlerini kolaylaştırın.
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Zebra Global Hizmetleri
Çalışma süresini ve yatırım geri dönüşünü (ROI) en üst  
düzeye çıkarın 

Kesintisiz, üstün performans ve cihaz kullanım süresi. Bu, bakım hizmetlerimizle Zebra 
yatırımınızı korumanın iyi tarafıdır. Beklenmedik iş aksamalarını, bütçe dışı onarım 
giderlerini ve çok daha fazlasını ortadan kaldırın. İster kapsamlı güvence, gelişmiş 
cihaz değişimi, yerinde destek, teknik sorunlarla ilgili yardım, yazılım ve aygıt yazılımı 
desteği ister sözleşmeleriniz, onarım verileriniz veya teknik destek durumlarınız için 
izlenebilirlik ihtiyacınız olsun, size uygun bir Zebra hizmeti mevcuttur.* Ayrıca hızlı 
onarım nakliyesi, pil bakımı, cihaz devreye alma ve yapılandırma, yönetilen hizmetler 
ve daha fazlasını sağlayan ek esnek servis geliştirmeleriyle, planlarınızı iş açısından 
kritik özel gereksinimlerinize uyacak şekilde optimize edebilir ve özelleştirebilirsiniz. 
Zebra'nın hizmet portföyü her adımda uzmanlık sunar.

Zebra Signature Services, yeni teknolojileri mevcut IT ortamlarınıza ve iş akışlarınıza 
entegre etmenizi kolaylaştırır. Son teknolojilerden elde edilen veriler yeni iş fırsatları 
yaratabilir, fakat doğru beceri veya kaynaklar olmazsa, avantajların tamamından 
faydalanma fırsatını kaçırabilirsiniz. Zebra Signature Services, size işinizi daha verimli 
bir şekilde yürütmek için uç nokta veri çözümlerinin benimsenmesini optimize 
edecek uzmanlığı sunar.

14    ZEBRA TECHNOLOGIES

Zebra planları, kritik operasyonlarınızı desteklemek ve iş sonuçlarını 
iyileştirmek için öngörülebilir performansı ve çalışma süresini en üst 
düzeye çıkararak işinizi yürüten cihazlara yapılan yatırımı korur.

Cihaz durum ve kullanım bilgileri sağlar. Bu bilgiler, geçmiş veri eğilimlerini, 
mevcut durumu ve işlem yapılmazsa neler olacağına dair işleme konulabilir 
tahmine dayalı bilgiler sağlar. Çok kaynaktan veri toplama ve makine 
öğrenim algoritmaları, cihaz envanteriniz hakkında eşik uyarılarıyla renk 
kodlu bilgiler sağlayan birleştirilmiş bir çözüm sunar. 

Tüm Zebra mobil bilgisayarlar ve barkod okuyucular için  
Zebra OneCare bakım planlarına dahildir. Cihaz onarımı ve sorun eğilimleri, 
kontrat yenileme, LifeGuard™ güvenlik durumu ve daha fazlası için rapor ve 
analizleri ile ilgili bulut tabanlı izlenebilirlik sunar.**

*  Hizmet bulunurluğu, Hizmet özellikleri ve/veya onarım süresi ülkeden ülkeye değişebilir.  
Ayrıntılı bilgi için lütfen Zebra satış temsilcinizle temasa geçin.

** VisibilityIQ OneCare yalnızca mobil bilgisayarlar ve barkod okuyucular için kullanılabilir

Zebra Signature Services Zebra OneCare™ Bakım Planları



Zebra Savanna™ 

Sıradaki en iyi hamlenizi keşfedin

Zebra Savanna™ platformu sahadaki tüm Zebra cihazlarınızdan veriler toplayıp 
analiz ederek işleme konulabilir fikirler üretir; en iyi uygulama yönlendirmesi 
sunan yeni nesil uygulamaları ve çözümleri destekler; mevcut donanım, yazılım 
ve veri ekosisteminize entegre olarak size işletmenizin genel bir görünümünü 
sunar. Yarının veri destekli ortamlarını oluşturmak, bağlanmak ve kontrol 
etmek için onun beyin gücünü kullanın. 

Zebra Savanna Tarafından Geliştirilen Çözümler:

• Sahadaki cihazlarınızla, esas dosyalarınız arasındaki veri erişimi

• Geçmiş veriler ve veri analizine erişim

• Genel kullanıcı yönetimi

• Üstün algılama çözümleri üzerinde genel kontrol

• Şirket çapında, gelişmiş, onaylı veri güvenliği yönetimi
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Kuzey Amerika ve Şirket 
Genel Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com

İş dünyası hakkında yeni bir bakış açısı  
kazanın : zebra.com

mailto:inquiry4@zebra.com
mailto:contact.apac@zebra.com
https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/contact-zebra/global-locations.html
mailto:contact.emea@zebra.com
mailto:la.contactme@zebra.com
http://www.zebra.com

