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ALGILA
IŞINIZE DAIR 
GÖRÜNÜRLÜK

Zebra, sensör ve 
cihaz bağlantısı 
konusundaki rakipsiz 
uzmanlığı sayesinde, 
cihazları yazılıma ve 
mobil personelinize 
bağlamanıza yardımcı 
olarak, işletmenizde 
neler olduğuna dair hiç 
olmadığı kadar bilgi sahibi 
olmanıza olanak verir. 

ANALIZ ET
GERÇEK ZAMANLI VERI 
VE ANALIZLER

Görülmedik miktardaki 
veriye kolay erişim, 
etkili kısa ve uzun vadeli 
stratejiler oluşturmanıza 
olanak verir. Zebra, 
cihazlarınız tarafından 
yakalanan kritik öneme 
sahip verilere dair gerçek 
zamanlı bilgi sağlamaya 
yardımcı olur. 

UYGULA
PERSONELI 
GERÇEK ZAMANDA 
ETKINLEŞTIRIN

Büyük ve genişlemekte 
olan mobil cihaz filonuz, 
yönetimin ve  her 
düzeyden personelin, 
görünürlük odaklı bu 
bilgilere dayanarak, her 
zaman,  her yerde gerçek 
zamanlı olarak harekete 
geçmesine olanak verir.
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Biz Zebra olarak, firmaları içinde yaşadığımız dünya kadar akıllı ve bağlantılı 
kılıyoruz. Başarının operasyonlarınızın her yönüne dair gerçek zamanlı görünürlük 
ile el ele gittiğini biliyor, sizi verimliliği geliştirmek, maliyetleri azaltmak ve 
sürdürülebilir büyüme fırsatlarını artırmak konusunda etkinleştiriyoruz. 

KURUMSAL VARLIK ISTIHBARATI 

Kurumsal Varlık İstihbaratı çözümlerimiz, size kritik öneme sahip iş, pazar ve müşteri bilgilerini elde 
etmek için gereken operasyonel görünürlüğü sunar. İşiniz hakkında mümkün olan her şeyi öğrenmenize,  
operasyonları kolaylaştırmanıza ve düzenlemenize ve mobil personelinizi etkinleştirmenize olanak veririz. 

Zebra çözümleri, sürdürülebilir başarınızın temelidir. Bunlar, işinize dair kapsamlı bilgimizi ve kurumsal 
varlık yönetimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), bulut tabanlı bilgisayar uygulamaları, bağlantılı mobil cihazlar, 

mobil uygulamalar, konumlandırma ve güvenlik konusundaki benzersiz uzmanlığımızı kullanır.

GÖRÜNÜRLÜK ARACILIĞIYLA BILGI EDINME

Sizinle yakın işbirliği içerisinde çalışmak suretiyle, personeliniz, süreçleriniz ve eşyalarınıza dair gerçek 
zamanlı görünürlük elde etmenizi sağlayan Kurumsal Varlık İstihbaratıyla sürdürülebilir büyüme olanağı 
sağlarız. Sunduğumuz çözümler, işletmenizdeki olayları gerçek zamanlı olarak algılamanıza, analiz 
etmenize ve bunlarla ilgili olarak harekete geçmenize olanak vererek, daha hızlı ve daha iyi karar 
almanıza yardımcı olur.

Biz Zebra olarak, sizi Vizyoner Görünürlük özelliğiyle etkinleştiriyoruz. Bugünü optimize etmenize, yarını 
planlamanıza ve geleceği öngörmenize yardımcı olan daha akıllı ve daha görünür ortamlar sunuyoruz.

Operasyonlarınızda Olan Biten Her Şeye Dair  
Gerçek Zamanlı Görünürlük

2020'DE DÜNYAMIZ 

N

DÜNYADA 1.75 MILYAR
MOBİL ÇALIŞAN
Dünyadaki iş gücünün 

%42'si

21 MILYAR BAĞLANTILI 
CİHAZ

Global bir Nesnelerin 
İnternetinde

IDC Digital Universe Study

1 0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 0 0

44 ZETTABAYT   
VERİ

Nesnelerin İnternetinden %10

Gartner GroupStrateji Analizleri
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BOŞ HAVA TAŞIMA
Günümüzde yoldaki kamyonların çoğu  
yalnızca %70 oranında doludur.

Taşımacılık ve Lojistik firmalarının %58'i, 
alanı optimize etmek ve daha fazla 
treyler ihtiyacını azaltmak için kamyon 
yükleme otomasyonu uygulamaya 
koymayı planlamaktadır.i 
 

NESNELERIN INTERNETINI 
BENIMSEMEK
Her 10 Taşımacılık ve Lojistik 
çalışanından 7'si Nesnelerin İnternetini 
benimsemiştir:ii  

•  %60 tedarik zinciri yönetimini   
geliştirme

• %61 varlık konumlandırma
•  %76 ticari veri yönetimini   

geliştirme  
 

DAHA AKILLI SEVKIYAT 
Taşımacılık ve Lojistik firmaları 
Nesnelerin İnternetinin sunduğu en çok 
arzu edilen işlevleri şöyle sıralamıştır:ii  

• %91: Kargonun yerini bulma 
• %82: Kargonun durumu
• %77: Konteynerlerin yerini bulma

Zebra çözümleri, taşımacılık ve lojistik kuruluşlarının, demiryolu istasyon 

alanları, limanlar ve havalimanlarından terminallere, depolara ve dağıtım 

merkezlerine kadar, saha ve dağıtım operasyonları da dahil, tedarik 

zincirinin her noktasında malların, varlıkların, insanların, süreçlerin ve 

yerlerin görünür olmasını sağlamalarına olanak verir. 

Taşımacılık ve lojistik sektörü hızlı bir değişimden geçmektedir. Zebra, şirketleri bütün 
depo ve sevkiyat operasyonlarına dair görünürlük elde edecek şekilde etkinleştirir. 
Sunduğumuz çözümler, verimli açık depo ve terminal trafiği yönetimi, depo kullanımı 
ve toplama ve sevkiyat süreç optimizasyonu aracılığıyla, operasyonel etkinliği önemli 
oranda artırmanıza yardımcı olur. Zebra ürünleri aynı zamanda en yeni telematik 
altyapısı, sürücü ve yük takibi, yük optimizasyonu ve konumlandırma özelliği ile gerçek 
zamanlı akıllı dağıtım filoları sunmak suretiyle, aynı gün içerisinde sevkiyat olanağı 
sağlar. 

Akıllı treyler çözümlerimiz, transit ölçümlerin yanı sıra yakıt ve maliyet azaltan 
çözümler, gerçek zamanlı sürücü iletişimi ve gelişmiş gıda ve ürün güvenlik teminatı 
sunar. 

Sevkiyat içeriği ve yük durumunu anında takip etmek suretiyle takip edilebilme 
özelliğine ilişkin yönetmeliklere uymanıza yardımcı olur, doğru sıcaklıkların 
sağlanmasına olanak verir, sürücüleri en iyi rotalara ve doğru antrepoya yönlendirir, 
boşta çalışma ve bekleme sürelerini azaltır ve teslim sürelerini geliştiririz. Buna 
ek olarak, müşteri taleplerine ve yüksek hacimli her kanaldan sevkiyat da dahil, 
sevkiyat gereksinimlerine anında yanıt vermenize ve envanter yenileme durumuna 
ilişkin olarak derhal harekete geçmenize olanak verir ve özel düzenleyici şartların 
karşılanmasını sağlarız. Sunduğumuz çözümler, aynı zamanda proaktif bir biçimde 
filonuzu korumanıza, sürücü ve araç performansını takip etmenize ve tüm düzenleyici 
şartlara uymanıza olanak verir.

Zebra analiz çözümleri, konveyör hattındaki ve transit halindeki paket ve malları 
görür ve yükleyicilere gerçek zamanlı rehberlik sunmak suretiyle, kamyonların tam 
ve optimum olarak yüklenmesini sağlar. Boyut verileri de otomatik olarak toplanarak, 
hatalı sevkiyat hesapları, etiket ve nakliye ücretleri sebebiyle kaybedilen geliri telafi 
etmenize olanak verir.

Görünürlük Özelliğinin Ürünleri Daha Hızlı ve Daha Verimli  
Bir Şekilde Taşımanıza Nasıl Yardımcı Olabileceğini Öğrenin

%70

 i Zebra Warehousing 2020 Vision Study
 ii  Zebra Technologies adına Forrester 

Consulting
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POS'TAN PAKET TAKIBINDEN 
MÜŞTERI MEMNUNIYETINE
Organization Coordinadora Argentina (OCA), 
Arjantin'de e-ticaret operasyonlarını tamamen 
entegre eden bir teknoloji geliştiren ilk lojistik 
şirketiydi. OCA, Zebra mobil bilgisayarları hızlı 
ve entegre barkod okuyucularla ve ürünlerin 
sürücüyle toplama, araçla nakil ve dağıtım 
merkezi uygulaması boyunca gerçek zamanlı 
takibini sağlayan GPS teknolojisiyle birlikte 
kullanan bir çözüm uyguladı. 

Sonuçlar olağanüstüydü. Şimdi artık ürün ve 
paketleri tanımlamak daha kolay olup, takip 
edilebilme özelliğini ve işin tamamlanmasını 
basitleştirdiği gibi, paketin gönderileceği yere 
coğrafi referans vermek de kolaylaşmıştır. 
OCA, elektronik formlar yayınlayabilmekte, 
müşterilerden onay için imza alabilmekte ve 
süreç dijitalleştirme sağlayabilmektedir. Şirket, 
bilgi kaydetme ile sorumluluk ve yetkilendirmeyi 
kolaylaştırma konusunda hataları önemli oranda 
azaltmıştır.

GERÇEK DÜNYA TAŞIMACILIK VE LOJISTIK SEKTÖRÜNDE ZEBRA GÖRÜNÜRLÜĞÜ
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Zebra çözümleri, perakendeciler için en önemli şeylere dair görünürlük 

sağlar: mağaza operasyonları, müşteriler, personel, varlıklar ve envanter, 

sevkiyatlar ve fişler. Tedarik zincirinin tamamına dair görünürlük ve 

bilgilerle, tüm perakende kanallarınızda sıradışı marka deneyimleri 

yaratabilirsiniz. 

Perakendecilik sürekli değişiyor ve gelişiyor. Günümüzde perakendecilik her kanaldan 
yapılıyor. Müşteriler, herhangi bir zamanda herhangi bir yerden alışveriş yapabilmek 
istiyor: mağazadan, online olarak ya da bağlantılı mobil cihazları üzerinden. 
Mağazadan alım yapabilmek ya da ürünlerin ev veya iş yerlerine gönderilmesini 
istiyorlar. Müşteriler, kendileri için en uygun gönderim yöntemine karar verebilmek için 
ürünün bulunup bulunmadığı hakkında bilgi edinmek istiyor. Envanter görünürlüğü, 
her kanaldan başarılı stratejiler yürütebilmenin temelini oluşturuyor. 

Barkod ve RFID gibi birden çok yakalama teknolojisi kullanan Zebra çözümleri, 
envanterin dağıtım merkezinden gönderildiği andan mağazanın arka odasında alıma 
ve satış bölümünde takviye ve uygulamaya kadar, her noktada görünürlük sağlıyor. 

Perakendeciler, Zebra mobil çözümler sayesinde, kurumsal sınıf mobil cihazlarda 
çalışan bir dolu uygulamaya sahip bilgi platformları oluşturabiliyor. Gerçek zamanlı 
bilgiyle donatılmış satış personeli, müşterilerle daha çok zaman geçirerek, daha 
kişiselleştirilmiş bir hizmet ve ürün tavsiyeleri ile esnek ödeme ve gönderim 
seçenekleri sunar. Mobil çözüm platformumuz, fiyat yönetimi, takviye, vitrin 
uygunluğu, tesis yönetimi gibi işler ile daha iyi müşteri hizmeti için bilgi üreten bir dizi 
diğer operasyona dair görünürlük sağlar.

Genellikle, geleneksel perakendecilerin mağaza içindeki müşteri davranışı hakkındaki 
bilgilere erişimi sınırlı olmuştur. Yeni Zebra çözümleri sayesinde, perakendeciler 
müşteri akışı örüntüleri, oyalanma süreleri ve ürünlerin—ister deneme kabininde olsun 
isterse de satış noktasından (POS) geçmiş bulunsun—bulunduğu yere dair görünürlük 
elde edebilir. Bu görünürlük özelliği, perakendecilerin promosyon ürünleri için 
optimum yere karar vermelerine, personel seviyelerini optimize etmelerine, eksilmeyi 
azaltmalarına, yerinde (proximity) pazarlama yöntemini uygulamalarına ve olumlu 
müşteri angajmanı sağlamalarına yardımcı olabilir.  

Görünürlük Özelliğinin Sıradışı Marka Deneyimleri 
Oluşturmanıza Nasıl Yardımcı Olabileceğini Öğrenin

PERSONELI BAĞLANTILANDIRMAK

Perakendecilerin %69'u personelini 
mobil cihazlarla donatmaktadır.
 

ENVANTER GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Mağaza personelinin %78'i ürün 
bilgilerini kontrol etmek için mobil cihaz 
kullanmaktadır. 

Mağaza personelinin %56'sı envanter 
düzeylerine ve ürün bulunurluğuna 
erişmek için mobil cihaz kullanmaktadır.
 
 

SILOLARI PARÇALAMAK 

Perakendecilerin %82'si bazı veya 
tüm kanallarda tutarlı fiyatlandırma 
sunmaktadır.

%78

Retail Touch Points 2015, 
The New Age of Store Operations (Mağaza 
Faaliyetlerinin Yeni Çağı)
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LORD & TAYLOR'DA AYAKKABI 
TEŞHIR VE SATIŞI

Lord & Taylor'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin 
dört bir yanındaki 48 mağazasında, ayakkabı 
müşterilerini cezbetmek ve memnun etmek 
için binlerce tarz ve renkte ayakkabıyı teşhir 
etmesi gerekiyordu. Sırf ayakkabıların sayısı bile, 
tam bir teşhir envanterinin ancak haftada bir 
gerçekleştirilebilmesi anlamına geliyordu; bu da 
onlarca tarzın teşhir örneklerinden eksik olması 
sebebiyle genellikle satış ve gelir kaybına yol 
açıyordu. 

Lord & Taylor, en güncel teşhir durumunu hatasız 
olarak kaydetmek için, her ayakkabı tarzına dair 
bütün bilgileri yakalayan bir Zebra RFID etiket 
sistemini tercih etti. Böylece, teşhir örneklerinin 
envanter sayımını artık haftalık değil, günlük 
olarak yapmak da hem mümkün hem pratik hale 
geldi. Lord & Taylor müşterileri de artık en yeni 
moda ayakkabı tarzlarını görebilmekte, onlara 
dokunabilmekte, onları deneyebilmekte, en 
önemlisi de satın alabilmektedir.

MÜŞTERILERI MEMNUN TUTMAK

Brezilya, Sao Paulo'daki Shopping Cidade 
Jardim alışveriş merkezinde perakendeciler, 
müşterilerinin sıradan alışveriş deneyiminden 
farklı, benzersiz ürünler aradıklarını bilir. 
Alışveriş merkezi sahibi JHSF, Zebra'yla işbirliği 
yaparak, MPact mobil pazarlama platformunu 
içeren güçlü bir çözümü uygulamaya koymak 
suretiyle, müşterilerin ilgisini yenilikçi bir biçimde 
çekmeleri için perakendecilere yeni fırsatlar 
sundu.

GERÇEK DÜNYA PERAKENDECILIK SEKTÖRÜNDE ZEBRA GÖRÜNÜRLÜĞÜ
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Zebra, imalatçıları teknolojiden faydalanarak gerçek zamanlı 

operasyonel görünürlük ve bilgi elde edecek şekilde etkinleştirmek 

suretiyle, iş akışlarının kolaylaştırılmasına, maliyetlerin azaltılmasına, 

depo verimliliğinin artırılmasına ve olağanüstü kaliteli ürünler 

üretilmesine yardımcı olur. 

Zebra'nın otomasyon ve takip teknolojilerindeki uzmanlığı, imalat kuruluşlarının gerçek 
zamanlı Kurumsal Varlık İstihbaratından rekabet avantajı elde etmesine olanak verir. 
Operasyonları düzenlemenize yardımcı oluruz; bu da süreçlerde saniyelik kısaltmalar 
sağlar, kusurları azaltır, daha güvenli çalışma sağlar, maliyetleri azaltır ve verimliliği 
artırır.

Zebra, barkod ve RFID etiketlerle parça ve ürün tanımlamaya olanak veren kurumsal 
sınıf cihazlar ile verileri doğrulamak için "okutma ve eğme" ihtiyacını azaltan daha 
verimli iş akışları sunumunda sektör lideridir. Makineler altyapınızdaki bütün 
cihazlardan gelen verileri otomatik olarak yakalayabilir, sınıflandırabilir ve analiz 
edebilir; böylece iş ortamınızdaki temel sorunlara yanıt verecek süreç ve işlem 
istihbaratını kullanmanıza yardımcı olur. 

İstihbarat odaklı çözümlerimiz, gelişmiş insan-makine arayüzleri (HMI) benimsemenize 
yardımcı olarak, üretim hattı performansı hakkında gerçek zamanlı raporlama 
teknolojisine olanak sağlar. Makine öğrenimi konusundaki uzmanlığımız, parametre 
dışındaki ürünleri tespit eden ve hem kontrol odalarına hem de personelin mobil 
cihazlarına anında uyarı gönderen algoritmik temelli çözümleri optimize etmeye 
yardımcı olur.

IMALAT SEKTÖRÜ NESNELERiN INTERNETINI BENIMSIYOR

İmalat sürecindeki süregelen gelişmelerin en yeni ve en önemli itici güçlerinden 
biri, Nesnelerin İnternetine verilen önemdir. Hızla artan sayıda imalatçı Nesnelerin 
İnternetinden daha yenilikçi ve daha akıllı bir şekilde faydalanırken, tedarik zincirinin 
her noktasında envanteri daha hatasız bir şekilde takip edebilme becerilerini 
geliştirmekte ve gerçek zamanlı personel yönlendirme ve iletişimini maksimize 
etmektedirler. İmalat operasyonları, akıllı makinelerin kurulumu sayesinde hiç olmadığı 
kadar verimli bir şekilde işlemekte, bağlantılı üretim bölümlerindeki sensörler de 
makinelerin hizmet dışı kalma sürelerinin azalmasını, varlıkların daha iyi kullanılmasını 
ve piyasaya sunuş süresinin kısaltılmasını sağlamaktadır. 

Görünürlük Özelliğinin Verimliliği Artırmanıza ve Kaliteyi 
Geliştirmenize Nasıl Yardımcı Olabileceğini Öğrenin 

ETKINLEŞTIRICI 
TEKNOLOJILER 
IMALAT SEKTÖRÜNÜ 
DÖNÜŞTÜRÜYOR
İmalatçılar en etkinleştirici Nesnelerin 
İnterneti teknolojilerini değerlendiriyor:

 RTLS

 Güvenlik Sensörleri

 Barkodlar

 Pasif RFID

2014 Forrester IoT Study

%51

%49

%44

%35
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NESNELERIN INTERNETI 
SU, HIJYEN VE ENERJI 
GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRIYOR
Global bir su, hijyen ve enerji hizmetleri 
sağlayıcısı, hizmet seviyesi anlaşmalarının 
müşterilerinin işlemlerini 7x24 takip etme ve 
izlemeye yönelik koşullarını yerine getirmekte 
giderek daha fazla zorlanıyordu. Sorunu çözmek 
için Zebra ve Zebra'nın çığır açıcı Nesnelerin 
İnterneti çözümü olan Zatar'la işbirliği yaptı. 

Bu sistem, hizmet sağlayıcının birçok sensörden 
gelen verileri birleştirerek bunları faydalı bilgiler 
ve yorum elde etmek üzere görselleştirmesine 
yardımcı olmaktadır. Şirket artık hizmet 
seviyesi anlaşmalarına uymak ve müşterilerinin 
süreçlerinin verimli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak için gerçek zamanlı görünürlük özelliği 
kullanan özelleştirilmiş katma değerli programlar 
oluşturabilmektedir. Hizmet sağlayıcı, aynı 
zamanda fazla envanteri de azaltmış ve rapor ve 
analizlerde hatasızlığı artırmıştır.

GENIŞLETILMIŞ MENZILLI 
BARKOD OKUYUCULARLA DAHA 
FAZLA VERIMLILIK KAZANMAK

Yeni Zelanda kooperatifi Fonterra, dünyadaki 
en büyük süt ürünü işleyicisi olup, süreç 
verimliliklerini artırmak için barkod okuma 
özelliği kullanımında liderdir. Fakat sahip olduğu 
çözümün sınırlı okuma menzili, nakliye konteyner 
kodlarını ya da palet yığınının tepesindeki kodları 
yakalamayı zorlaştırıyordu. 

Fonterra'nın süreçleri düzenleyecek ve 
güvenilirliği artıracak daha güçlü genişletilmiş 
menzilli barkod okuyuculara terfi etmesi 
gerekiyordu. Zebra’nın genişletişmiş menzilli 
barkod okuyucuları bunun için idealdi. Bunlar 
1 ve 2 boyutlu barkodları adeta dokunacakmış 
kadar yakından okuyup, sonrasında 9.14 
metre uzaktan bir kodu okuyabilir. Üstelik, 
güçlendirilmiş konstrüksiyonları, zorlu bir 
endüstriyel ortamın koşullarına kolaylıkla 
dayanabilir. 

GERÇEK DÜNYA IMALAT SEKTÖRÜNDE ZEBRA GÖRÜNÜRLÜĞÜ
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HATALARI MINIMIZE, SONUÇLARI 
OPTIMIZE EDIN

Barkod çözümleri hatasız numune, 
ilaç ve hasta tanımlamanın yanı sıra 
laboratuvar ve eczane yönetimine 
olanak vermekte olup, EMAR 
sistemleriyle birleştiğinde, ilaç 
uygulama hatalarında %42'lik bir  
düşüş sağlar.i 

HASTA BAKIMINI GELIŞTIRIN

Hemşireler: zamanlarının %35'ini 
belgeler ve %20'sini ekip iletişimi 
için harcarken, zamanlarının yalnızca 
%19'unu hasta bakımıyla ilgili faaliyetler 
için harcar. Kurumsal sınıf cihazlar, 
hemşireleri hasta bakımına daha 
fazla yoğunlaşabilecekleri şekilde 
özgürleştirir.ii 

ISRAFI AZALTIN VE MALIYETLERI 
DÜŞÜRÜN  

Sağlık sektörü tedarik zinciri israfının 
yıllık olarak 5 milyar $'a ulaştığı tahmin 
edilmektedir. Her tesisin ücretlendirme 
süreçlerinde ortalama %7'lik bir gelir 
kaçağı vardır.i

Zebra, sağlık kuruluşlarının operasyonel görünürlük aracılığıyla hasta 

odaklı bakımı maksimize etmelerine yardımcı olurken, klinik hatasızlığı 

geliştiren, personel verimliliğini artıran ve operasyonel verimliliği 

maksimize eden daha ekonomik teknoloji odaklı çözümler sunuyor. 

Biz Zebra olarak, gelişmiş hasta güvenliğinin ve daha iyi hasta odaklı bakımın temeli 
olan kesin bir şekilde hasta tanımlama özelliğini kolaylaştıran görünürlük özelliği 
sunuyoruz. Teknolojik çözümlerimiz, hastanenin ya da sağlık tesisinin her yerinde 
hastaları dijital olarak doğru ilaçlar, laboratuvar sonuçları, doktorlar ve hastabakıcılarla 
eşleştiriyor. Klinik iş akışlarına dair gerçek zamanlı görünürlük özelliği hata olasılığını 
azaltarak, hastalar için daha iyi sonuçlar sağlıyor.

Çığır açıcı Zebra sağlık sektörü çözümleri, hasta bakım ekiplerinin bağlantılı mobil 
bilgisayarlar ve diğer cihazlardaki iletişimleri düzenlemelerine olanak verirken, 
personel işbirliğini, klinik entegrasyonu ve karar alma sürecini iyileştiriyor ve yatak 
başına daha fazla bakım getiriyor. Ayrıca, özel tasarımlı sağlık sektörü çözümlerimiz 
hasta gizliliğinin korunmasını sağlar ve en kritik hasta bakım iletişimlerinin daha 
kapsamlı ve daha etkili bir şekilde gönderilmesine olanak verir. 

Konumlandırma teknolojisi çözümlerimiz de hastalar, personel, ilaçlar ve tıbbi cihazlara 
dair gerçek zamanlı bilgileri yakalayarak, görülmedik bir operasyonel verimlilik ve 
istihbarat sağlar. Bir hasta kayarak düştüğünde bundan anında haberdar olmak, o çok 
kritik doktoru ihtiyaç anında bulmak ve çok önemli bir tıbbi cihazı aramakla zaman 
kaybetmeyi ortadan kaldırmak gibi avantajların hepsi, artık sıradan hale gelir. Sağlık 
sektöründe görünürlük özelliği, tahmin yürütmek ile bilmek arasındaki farktır. 

Görünürlük Özelliğinin Hasta Bakımını Düzenlemenize ve  
Daha Iyi Sonuç Almanıza Nasıl Yardımcı Olabileceğini Öğrenin

 i GHX
 ii Kaiser Permanente
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SAĞLIKLA ILGILI ALARMLAR 
IÇIN KABLOSUZ HASTA 
SINIFLANDIRMA 
Günümüzün bağlantılı sağlık sektörü 
ortamlarında, alarm ve uyarılar her 90 
saniyede bir meydana gelirken, bunların %93'ü 
anında müdahale gerektirmeyen olaylarla 
tetiklenmektedir. Hastaneler hangi alarmların 
yaşamı tehdit eden durumlardan kaynaklandığını 
nasıl saptar? 

Pek çok hastane bu sorunu çözmek için alarm 
yönetim yazılımına yatırım yapmakta ve bu 
sistemleri Zebra mobil bilgisayar cihazlarıyla 
birleştirmektedir. Bu sistem, alarm yönetim 
yazılımındaki gelişmiş algoritmaları kullanarak, 
doğrudan doğruya her alarmın aciliyetini 
belirten ve belirleyen mobil bilgisayar cihazı 
ekranına gönderebilmektedir. Bu entegre 
çözüm, doktorların hangi alarmın anında 
müdahale gerektirdiği ve hangi alarmların daha 
az kritik olduğuna dair akıllı gerçek zamanlı 
karar almalarına olanak vermektedir. Bu gerçek 
zamanlı görünürlük özelliğini doğrudan bakım 
noktasına getirmek, doğru hastaya doğru 
zamanda doğru yanıtın verilmesine yardımcı olur.

MIYOKARD ENFARKTÜSÜNÜN 
GIRIŞIMSIZ ZAMAN TAKIBI 

Her yıl 17.3 milyon ölüme sebep olan kalp 
hastalığı, özellikle de akut miyokard enfarktüsü 
(AMI), dünyanın bir numaralı ölüm sebebini 
teşkil etmektedir. AMI, bir balon şişirmek 
suretiyle damar tıkanıklıklarını yok eden kalp 
ameliyatıyla tedavi edilir. Hollanda'daki Leiden 
Üniversitesi Tıp Merkezi (LUMC) Zebra'yla işbirliği 
yaparak, Kapıdan-Balona (DTB) zaman takibi, 
değerlendirmesi ve geri bildirimi sunmak üzere 
hatasız bir DTB sistemi oluşturmuştur. 

Sistem, hastanın hastaneye adım atmasıyla 
tıkanıklığın giderilmesi arasındaki kritik zamanı 
ölçmektedir. Çözüm, her hastada kan akışını 
olması gerektiği hale getirmek için gereken 
zamana dair anında görünürlük özelliği ile 
otomatik ve girişimsiz gerçek zamanlı kayıt 
olanağı sunmaktadır. Kablosuz olarak gerçek 
zamanlı veri sunar ve sağlık ekibinin DTB 
zamanının azaltılmasına ve hasta sonuçlarının 
iyileştirilmesine yoğunlaşmasına olanak verir. 

GERÇEK DÜNYA SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ZEBRA GÖRÜNÜRLÜĞÜ
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Zebra’nın Kurumsal Varlık İstihbaratı konusundaki uzmanlığı, müşterilerimize 
işlerinin her yönüne ilişkin görünürlük sağlarken, operasyonlarını düzenlemelerine 
ve kolaylaştırmalarına ve mobil personellerini etkinleştirmelerine yardımcı olur. 

Zebra'ya Dair Görünürlük Özelliği

NFL OYUNCU PERFORMANSINA 
DAIR GERÇEK ZAMANLI 
GÖRÜNÜRLÜK
Zebra'nın güçlü yönlerinden biri, varlık 
hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip etme 
konusundaki liderliğidir. National Football 
League (NFL) ile ortaklığımızın kalbinde de bu 
özellik yatmaktadır. Zebra Spor Çözümümüz, 
2014 yılında başlayan bu ilişkide, yeni nesil 
oyuncu istatistikleri ve veri analizlerine olanak 
verirken, takım faaliyetlerini etkinleştirmeye 
yardımcı olmakta ve genel taraftar deneyimini 
zenginleştirmektedir. Güçlü NFL çözümümüz, 
şimdi 31 NFL stadyumunun hepsinin yanı sıra, Pro 
Bowl için Aloha stadyumunda ve Londra Oyunları 
için Wembley'de de kurulmuş bulunmaktadır.

Görünürlük temelli çözümler Zebra'nın genel pazar 
liderliğinin temeli olup, bu liderlik büyük ölçüde, 
taşımacılık ve lojistik, perakende, imalat, sağlık sektörü 
ve daha fazlası da dahil olmak üzere, günümüzün en 
hayati dikey pazarlarındaki kurumsal faaliyetlere dair 
derinlemesine bilgimize dayanmaktadır. 

YENILIKÇILIK VE BÜYÜME

Barkod, RFID ve konumlandırma çözümlerindeki tarihi 
gücümüz ile 2014 yılında Motorola Solutions'ın Enterprise 
bölümü ve Symbol markasını alışımızdan destek alarak 
gelişen Zebra, mobil bilgisayar, veri yakalama, barkod 
yazdırma ve okuma, konumlandırma ve RFID etiketleme 
ile takibini de içeren teknoloji kategorilerinde güçlü bir 
büyüme pozisyonu elde etmiştir.

Yenilik, kültürümüzün mihenk taşlarından biri olup, yılda 
%10'un üzerinde Ar-Ge yatırımıyla ya da satışların %10'uyla 
kendimizi adamış olduğumuz bir konudur. Halihazırda 
4,500’ün üzerinde başvurusu yapılmış ve alınmış patente 
sahip olmanın yanı sıra, tipik olarak yıllık satışlarımızın 
%20'den fazlasını oluşturan yeni ürün ve çözümlerden 
oluşan sürekli bir akışa sahibiz.

Geniş çeşitlilik gösteren müşteri tabanımız da global 
Fortune 500 listesindeki şirketlerin %95'ini ve 11,000 
üyeli ortaklık ekosistemimiz üzerinden hizmet verdiğimiz 
bunlardan başka binlerce müşteriyi içermektedir.
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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
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel 
Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com


