
Tüketici Teknolojisi ve Kurumsal Teknoloji
Acil Durum Hizmetleri — Kontrol Sizde Kalsın
Acil Durum Hizmetleri ve acil müdahale ekipleri her gün genellikle Windows veya Android işletim sistemi ile bu işletim 
sistemlerinin üzerinde çalışan çeşitli yazılım çözümlerini kullanan teknoloji çözümleriyle destekleniyor.

Zebra, Perakende, Nakliye ve Lojistik, Üretim ve Sağlık Sektörüne teknoloji çözümleri sağlama konusunda bir liderdir. Google ve Microsoft ile olan yakın 
ortaklığımızın desteğiyle, endüstriyel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, tüketici sınıfı teknolojiyle aynı özelliklere ek olarak gelişmiş 
güvenlik, dayanıklılık, kapasite, uzun ömür ve teknolojik değişikliklere uyum sağlama esnekliğine sahip devasa bir teknoloji ekosistemi sağlıyoruz.

Müşteri tabanımızda, tüketici teknolojisinden kaçınma yönünde ve aşağıdakileri desteklemek üzere Tabletler ve Akıllı Cihazlar için kurumsal teknoloji 
yolunu benimseme kararlarında büyük bir fark gördük:

•  Kritik öneme sahip veri ve ses uygulamaları                                                     •  İş akışlarının ve süreçlerin dijitalleştirilmesi 

Sıklıkla bu değişim, tüketici cihazı kurulumlarından kaynaklanan son derece olumsuz deneyimlerin ve ilave maliyetler ile aşağıdakileri de içeren 
verimlilik düşüşlerinin farkına varılmasının ardından gelir:

Zebra Google’ın prestijli Android Enterprise Recommended (AER) sertifikasına hak 
kazanmıştır.
Bu sertifika, kurumsal ortama özel yüksek gereksinimleri karşılayan belirli Android cihazlara verilir. Bu 
sertifika, belirli bir kurumsal ölçüt listesini karşılayan ve Google tarafından önceden onaylanmış ve 
doğrulanmış cihazların kısa bir listesini sağlayarak işletmelerin Android tabanlı cihazları kuruluşlarında 
güvenle kullanmasını olanak sağlamak için oluşturulmuştur.

Mobil bilgisayarlarımızın pek çoğunun Google'ın Android Enterprise Recommended sertifikası sahibi 
olmasından gurur duyuyoruz. Zebra cihazları listenin neredeyse yarısını oluşturur. Cihazlarımızın size, 
kurulumu, kullanımı ve yönetimi olabildiğince kolay, sektördeki en iyi cihazları sunmak için Android 
Enterprise Recommended gereksinimlerinin çok ötesine geçtiği gerçeğinden daha da fazla gurur duyuyoruz. 

Zebra Mobility DNA (sektördeki en eksiksiz ve olgun araç seti) ile her şey daha kolay. Örneğin 
uygulamalarınızı başka bir işletim sisteminden Android'e taşımak ve Android'i tam zamanında gerçekleşen 
işletim sistemi güvenlik güncellemeleriyle cihazlarınızın hizmette olduğu her gün güvenli tutmak ya 
da okutma düğmesine tek basışla çok sayıda barkodu okutmak, kutudan çıkar çıkmaz bas-konuş ses 
hizmetleriyle çalışanlara destek sağlamak ve çok daha fazlası.

Acil Durum Hizmet kuruluşları, en son teknolojinin erken benimsenmesinde genellikle 
biraz geride kaldıklarını kabul eder.
Zebra'nın yaklaşımı ve geniş global lider teknoloji çözümleri yelpazesiyle, kuruluşunuzun dijital dönüşümünü 
otomatikleştirmek ve desteklemeye yönelik tüm gereksinimleri karşılayabiliriz.

Binlerce yazılım ve hizmet ortağımızla birlikte çalışarak, süreçlerinizin tüm öğelerini dijitalleştirmek ve 
kuruluşunuzun ve çalışanlarınızın potansiyellerini gerçekleştirmelerini desteklemek için ister kritik iletişim 
cihazları, isterse de veri yakalama ve varlık yönetimi cihazları veya baskı seçenekleri olsun, teknoloji 
çözümlerinizi bir hizmet olarak tedarik edebilmeniz için çok çeşitli yollar sunuyoruz.

Aşağıdaki seçeneklerle destek sağlayabiliriz:

•    Uygulamaların çalışmasını durduran standart tüketici sistem 
güncellemelerini takiben operasyonların tamamen kapanması

•    Açık tüketici cihazlarından ağ ve veri güvenliği ihlallerine maruz kalma 

•   Genellikle iki yılda bir yeni teknoloji spesifikasyonlarının belirlenmesi,  
tedariği ve kurulumuyla harcanan proje ekibi zamanı döngüleri

•   Kullanıldıkları ortamlar için üretilmemiş, kolayca hasar gören cihazların 
değiştirilmesinden kaynaklanan büyük maliyetler

•   Genel çözüme uygun olmayan veya daha büyük 
resim çözümlerinden ayrı tedarik edilmiş mevcut 
donanımı geri satın alma

•   Piyasaya çıktıkça en son teknolojiyle 
değiştirmeye olanak tanıyan seçeneklerle birlikte 
esnek bir şekilde donanım ve yazılım satın alma

•   İleride uzun yıllar kullanılabilmesini ve 
desteklenebilmesini sağlamak ve değiştirme 
programlarını azaltmak için Zebra Enterprise 
cihazlarına donanım ve işletim sistemleriyle 
genişletilmiş destek sağlama

•   Android tabanlı mobil çözümlerle yeni bir rotaya 
geçme ve bunu benimsemede kuruluşunuza 
destek verme 

Mevcut zorluklarınızı ortadan kaldıran ve yatırım geri dönüşü sağlayan benimsenmiş teknolojiyle gelecek garantisi istiyorsanız 
Zebra kuruluşunuzun her yerindeki ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek tek Üreticidir: 

•  Akıllı cihazlar

•  Tabletler

•  Veri yakalama cihazları 

•  RFID etiketleme ve takip

•  Baskı 

•  Gerçek zamanlı veri sağlayan analizler 

Tüm varlıklarınız ve işgücünüz için yukarıdakilerin uygulanmasıyla teknolojimizi benimseyen diğer global pazar liderleri gibi 
siz de Rekabet Avantajınızı Yakalayabilirsiniz.  
Kamu Sektörü: www.zebra.com/tr/tr/solutions/public-sector-solutions.html 
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