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Yönetici özeti
Depo, işinizin kalbidir.  İşinizdeki hemen her şeyin içinden geçmesi gereken 
temel merkezdir – üretim tesisindeki hammaddeler ve mamul mallardan 
dağıtım merkezindeki  paletlere ve kasalara ve perakende deposundaki 
onlarca ürüne kadar her şey.  Fakat günümüzün son derece rekabetçi 
pazarlarında, etkin depo faaliyetlerine bağlı olan daha da önemli bir 
şey var: müşteri memnuniyeti.  Müşterilerinizin deponuzdan ve lojistik 
faaliyetlerinizden beklentileri nelerdir? Hatasız, zamanında ve sorunsuz 
uygulama.  Her zaman.

Katalizör olarak mobil özellik
Günümüzün ileri görüşlü depo ve lojistik uzmanları, 
sorunsuz uygulama için kablosuz ve mobil 
teknolojiyi kullanıyorlar.  Mobil olma özelliği bütün 
deponuza yayıldığında, verimlilik, hatasızlık ve 
görünürlükte yeni seviyelere ulaşabilirsiniz. Ağır 
işleyen kağıt süreçlerinin yerini mobil bilgisayarlar 
üzerinde bilgisayar ortamına taşınmış gerçek 
zamanlı formlar alır. 1 ve 2 boyutlu barkod tarama 
özelliği doğru ürünlerin toplandığını, paketlendiğini 
ve gönderildiğini kontrol etmeye ve çifte kontrol 
etmeye olanak verir. RFID materyallerin ve varlıkların 
elle müdahale olmaksızın otomatik olarak takip 
edilmelerini sağlar.  Tek bir süreçle otomasyondan 
en son teknolojilerin bütün depo süreçlerine 
kapsamlı entegrasyonuna geçebilirsiniz. 

Kurumsal Varlık İstihbaratı
Varlıklar yalnızca depoda değil, bütün tedarik 
zinciri boyunca takip edilirse daha da üst düzeyde 
verimlilik, hatasızlık ve kalite elde edilebilir.  Şirketler, 
verileri yakalayıp bunları 'Nesnelerin İnterneti' (IoT) 
çözümleri ve bulut teknolojisi yoluyla uygulamaya 
konabilir bilgilere dönüştürerek, Enterprise Asset 
IntelligenceTM  (Kurumsal Varlık İstihbaratı) elde 
ederken, bunun sonucunda daha bilinçli karar alma 
süreçleri ve daha verimli ve hatasız bir performans 
yakalanır.

Doğru cihazlar
Geçmişte, depo faaliyetleri mobil cihazlara genellikle 
hepsi-bir yaklaşımıyla yaklaşıyordu.  Artık öyle değil.  
Bugün, daha akıllı, daha verimli mobil cihazların 
yaygınlaşmasıyla, amaç artık personelin doğru iş 
için doğru cihazı kullandığından emin olmak.  Sabit 
ve mobil yazıcılar varlıkların ve envanterin etkin 
bir şekilde takip edilmesine olanak verir.  Güçlü, 
sağlam tek ve çok modlu cihazlar – taramadan etiket 
okumaya, sesli toplamaya ve daha pek çoğuna 
kadar – çeşitli işlevleri el tipi, araca takılan, giyilebilir/
takılabilir ve elleri serbest bırakan mobil birimler gibi 
çeşitli form faktörlerinde sunmaktadır.    Çok modlu 
teknolojinin önemi giderek artmakta, bu teknoloji 
kullanıcılara tek cihazda birden çok görevi yerine 
getirme becerisini sunmaktadır; söz gelimi, tarama, 
ses ve metni, giriş için yalnızca ses, yalnızca metin 
veya ses-metin kombinasyonu kullanma seçeneğiyle 
birleştiren birimler. 
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Sorunsuz uygulamaya giden yol bu raporda ana hatlarıyla anlatılan altı kritik adımı izlemekle başlar.  
Bunlar yalnızca daha temiz, daha esnek bir depo faaliyetine değil, ayrıca daha esnek, daha karlı bir 
işletmeye de olanak veren daha işbirliğine dayalı bir bilgi mimarisi oluşturmanıza yardımcı olacaktır.  
Aynı oranda önemli olan bir diğer nokta da, gelişmiş mobil özellikli deponuzun, işletme çapında daha 
verimli mobil özelliğin temelini oluşturmasıdır.

1. Adım.  
Endüstriyel kablosuz 
çözümler kurulumu

2. Adım.  
Personel iletişimi  
ve yönetiminin 
iyileştirilmesi

3. Adım.  
Sipariş toplama 
süreçlerinin düzenlenmesi

4. Adım.  
Gelişmiş envanter 
ve depolama çözümleri

5. Adım.  
Gelen malzeme idare 
çözümlerinin 
yükseltilmesi

6. Adım.  
Giden malzemenin 
idaresinde geri dönüş 
performansı

Altı Adımlık Yol Haritası
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Bölünmüş deponun olumsuz etkisi
İster üretici, perakendeci veya dağıtımcı olun, depo 
faaliyetleriniz işinizin başarılı olmasında temel bir 
rol oynar.  Bu şaşırtıcı değil.  Deponuz karmaşık, 
çok yönlü bir merkezdir ve bu merkezden hemen 
hemen her şey geçer: mamul mallar olarak imal 
edilmeyi bekleyen hammaddelerden, bir dağıtım 
merkezine, perakendeciye veya son kullanıcıya sevk 
edilmeyi bekleyen mamul ürünlere kadar her şey.  
Depo faaliyetleri neredeyse iş açısından kritik olan 
tüm hususları etkiler ve buna envanter yönetimi, 
personel verimliliği, hatasız sevkıyat, dakiklik ve 

nihayetinde müşteri memnuniyeti ve yatırım geri 
dönüşü de dahildir.

Gerçek şu ki çok fazla depo süreci hala kağıt kalem 
tabanlı olarak yürütülmektedir.  Gereken teknolojinin 
yalnızca birkaç faaliyetle sınırlı olmasıyla, teknik 
bölünmüşlük de bir o kadar sorunlu bir noktadır.  
Gerçek şu ki sorunsuz uygulama tüm süreçleriniz ve 
iş akışlarınızda teknik ve operasyonel entegrasyon 
gerektirir. 

Temel depo süreçlerini mobil hale  
getirmenin olumlu etkisi
Deponun her yerinde hatasız, gerçek zamanlı işlem 
yapmaya olanak verecek mobil özellik olmadığında, 
tüm depo fonksiyonları bundan olumsuz olarak 
etkilenir.  Envanter, depolama ve lojistik süreçlerini 
otomatikleştiren ve düzene koyan mobil teknoloji, 
sorunsuz uygulama temin etmenin anahtarıdır. 
Aşağıda depoların ve dağıtım merkezlerinin sorunsuz 
uygulama düzeyini yakalamak için izleyebilecekleri 

temel adımlara – sırasıyla – derinlemesine bir 
bakış atılmaktadır. Tartışmalar temel sorunların 
saptanmasına, mobil özelliğin sorunlu noktalara nasıl 
bir yaklaşım getirdiğine ve kurumun elde etmeyi 
umabileceği önemli avantajlara odaklanmaktadır.  
Tavsiyeler en iyi uygulamalara ve maksimum ticari 
etkide bulunma becerisine dayanmaktadır. 

Üst düzey operasyonel sorunlar

Hatalı bilgi 'Çift dokunuşlu' veriler – söz gelimi, elle bilgi toplandıktan sonra 
bilgisayara yeniden girilmesi – yüksek düzeylerde hatalı bilgiye yol açar.

Düşük verimlilik Çok fazla personel kırtasiye işlerini tamamlamak, etiketlerde bilgiyi 
bulmak ve verileri tekrar WMS'ye girmekle gereksiz düzeyde zaman 
kaybederken, işlerinde en üst düzeyde verimlilik elde etmeleri güçleşir. 

Yetersiz görünürlük İş sistemlerinize giren ve çıkan bilgilerin yavaş hareket etmesi 
sonucunda bütün depo faaliyetlerinde envanter görünürlüğü ve hazır 
bulunurluğu azalır.

Daha yüksek maliyet Envanterde gerçek zamanlı görünürlüğün olmaması, stokta ürün 
kalmamasını önlemek için daha üst düzeylerde stok bulundurma ihtiyacı 
sebebiyle demirbaş harcamalarının artmasına yol açabilir. 

Düşük müşteri memnuniyeti Hatalı ve geç ulaşan sevkıyatların sebep olduğu düşük müşteri hizmeti 
düzeyleri, müşteri memnuniyetinin azalmasına ve satış kaybına yol açar. 

Daha uzun nakit döngüleri Verimsiz işlemler ve parçalı teknoloji yüzünden bilginin yavaş hareket 
etmesi nakit döngüsü sürelerinin uzamasına yol açar.

Altı Adımlık Yol Haritası
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Şirketler müşteri taleplerine daha hızlı ve hatasız 
bir biçimde yanıt vermeye çalıştıkça, verimli 
süreç otomasyonu ile envanter görünürlüğü, 
depolama, hareket ve kontrolün değerini 
küçümsemek imkansızdır.  Depo ortamları süreçleri 
otomatikleştirmek ve düzene koymak için gerçek 
zamanlı iletişim teknolojilerine daha bağımlı hale 
geldikçe, sorunsuz uygulama düzeyini yakalamaya 
yönelik ilk adım gerçek anlamda endüstriyel güçte 
bir kablosuz ve mobil çözüm kurulumu olmaktadır. 

Endüstriyel kablosuz ve mobil 
teknolojiyle ilgili zorluklar
Endüstriyel ortamlar doğaları itibariyle sürekli bir akış 
halinde olup, kablosuz ağların değişen dinamiklere 
hızla uyum sağlamasını gerektirir.  Envanter ve 
ekipman sürekli olarak gönderilip taşınmakta, 
mekanın fiziksel durumunu adeta dakika dakika 
değiştirmektedir.  Ayrıca bunların boyutları da 
artmakta, yapılar daha büyük, daha yüksek, daha 
yoğun hale gelmekte ve genellikle hem iç hem dış 
mekan tesislerini hem de kapsamı ve bağlantıyı 
zorlayan yüz binlerce metrekareyi kapsamaktadır. 
Bir o kadar önemli bir diğer konu da mobil özelliğe 
olan ihtiyaçtır.  Endüstriyel ortamlar – insanlar, 
ekipman, materyal ve ürün anlamında – asla bugün 
olduğundan daha hareketli olmamıştır. Zorlu depo 
ortamları pek çok meseleyi ve sorunlu noktayı 
aşmak için endüstriyel güçte kablosuz ağlara ihtiyaç 
duymaktadır. 

Depolar ve dağıtım merkezleri, halılı 
kapalı mekanlardan çok daha zorlu 
iletişim ve teknoloji sorunları ortaya 
koyan dinamik endüstriyel ortamların 
klasik örneğidir. Günümüz depoları 
her zamankinden daha büyük, daha 
yüksek ve daha kalabalıktır.  Daha fazla 
SKU, daha kısa döngüler vardır ve hızlı, 
sorunsuz uygulama önemlidir.  

1. Adım.  
Endüstriyel kablosuz 
çözümler kurulumu
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Endüstriyel güçte kablosuz ağlar: alma, saklama, 
depolama, döngü sayımı, toplama, paketleme, 
yükleme ve gönderme gibi işgücü yoğunluklu 
süreçlerin otomasyonuna ve mekanizasyonuna 
olanak verir.  Ayrıca buzdolapları, dondurucular ve 
soğutucular gibi zorlu soğuk depo ortamlarında 
yüksek performans sunarlar. Endüstriyel kablosuz 
sistemler WMS'ye gerçek zamanlı erişim sunarken, 
personel verimliliğini artırmak için bir dizi cihazda 
sağlam ve güvenilir bir kullanıcı arayüzü sunar. 

Forklift ve paletli araçlar gibi dolaşan depo 
ekipmanında kalıcı bağlantının yanı sıra, mekanda 
kullanılan tüm el tipi tarayıcılar ve mobil bilgisayarlar 
için de bağlantı özelliği temin eder. Ağlar ayrıca 
optimum görev yönetimi için personelin, varlıkların 
ve araçların varlığını saptayan konumlandırma 
özellikleriyle verimlilik temin etmeye yardımcı 
olabilir.  Bunun sonucunda depolarda ve dağıtım 
merkezlerinde ve tüm tedarik zincirinde güvenli, 
düzenli uçtan uca faaliyetler elde edilir. 

Endüstriyel kablosuz teknolojiyle ilgili sorunlu noktalar

1. Adım. Endüstriyel kablosuz çözümler kurulumu

Başlı başına boyut
Depoların boyutları büyüdükçe, personelin mekanda dolaştığı bir ortamda kusursuz 
göçebe iletişimin eksikliği – alımdan toplamaya ve göndermeye kadar – hemen her 
fonksiyonda maliyetli verimsizliklere yol açabilir. 

Hizmet dışı kalma süreleri ve hazır bulunmama
Otomasyonun ve makineleşmenin depo süreci verimliliği için bu denli kritik olduğu 
bir ortamda, güvenilmez teknolojiler faaliyetlerde, müşteri memnuniyetinde ve 
yatırım geri dönüşünde pahalıya mal olabilecek hizmet dışı kalma sürelerine yol açar. 

Dar boğazlar ve yığılma
Eski, zamanı geçmiş depo teknolojileri sıklıkla. verimliliği baltalayan operasyonel dar 
boğazları aşmak için gereken yüksek düzeylerde bant genişliğini  sağlamakta 
zorlanmaktadır.  

Cihazların yaygınlaşması 
Günümüzün geniş cihaz çeşitliliğini – dizüstü bilgisayarlar, el bilgisayarları, tabletler, 
barkod tarayıcılar, mobil yazıcılar, RFID okuyucular ve daha fazlası – 
destekleyememek güvenilmez iletişime ve süreç otomasyonuna yol açar.

Endüstriyel kablosuz ve mobil çözümler
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Depo personelini iş açısından kritik anlık iletişim 
sistemlerine erişimle donatmak verimliliği artırırken, 
görev binişimini artırabilecek ve sorunsuz uygulama 
düzeyini yakalamanıza yardımcı olabilecek gerçek 
zamanlı bir koordinasyon platformu sunar. 

Personel iletişimi ve görev yönetimine 
ilişkin zorluklar
Depo faaliyetlerinin sorunsuz ve etkin bir biçimde 
yürütülmesi için personel ve yöneticilerin satın alma 
ve envanter gibi iş sistemlerine ve sesli mesaj ve 
e-postayı da içeren iş iletişimlerine gerçek zamanlı 
erişime gereksinimi vardır.   Bir o kadar önemli 
olan bir diğer nokta da personellerinin işini gerçek 
zamanlı olarak koordine etme ve performansını 
izleme becerisine ihtiyaçları olmalarıdır. Bu araçlara 
mobil erişim özelliği olmaksızın, yöneticiler 
günlerinin büyük bir kısmını bölümde personeli 
denetleyerek değil, masaya bağlı olarak geçirmek 
zorunda kalır. 

Yöneticiler depo alanında değilken, gerçek zamanlı 
olarak personeli desteklemek ve sorunları çözmek 
için veya bir veya daha fazla fonksiyonda işlerin 
birikmesi gibi verimlilikle ilgili sorunları saptamak 
üzere hazır bulunamazlar.  Genellikle depo verimliliği 
düşer, müşteri hizmeti bozulur ve depo personelinin 
iş memnuniyeti de genellikle bundan etkilenerek 
daha fazla personel değişikliğine yol açar. 

Personel ayrıca. bilhassa da istisna temelli 
senaryolar tipik olarak son derece süreç odaklı 
görevleri karmaşıklaştırdığında olmak üzere, depo 
veya dağıtım merkezi içerisinde koordinasyon ve 
iletişimde de zorlanır.  Bir depoda yalnızca veri 
veya yalnızca ses cihazları ile ağların bir karışımıyla 
uğraşmak iletişimin birikmesine yol açarak aynı işin 
iki kere yapılmasına veya işte kopukluklara yol açar. 

Sorunsuz uygulama. depodaki herkes 
verimli bir biçimde birlikte çalışmaksızın 
gerçekleştirilemez. Bu da tesisin her 
yerinde yöneticiler ve personel arasında 
gerçek zamanlı ses ve veri iletişimiyle 
mümkün olan hızlı ve verimli görev 
yönetimi gerektirir.  Yöneticiler proaktif 
olarak halihazırda WMS'yle yönetilmeyen 
iş emirlerini yönetebileceği ve görevler 
tahsis edebileceği gibi, yapılan işin 
verimliliğini ve gelişimini izleyebilir.  

2. Adım.  
Personel iletişimi ve 
yönetiminin iyileştirilmesi
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Mobil özellik, tüm gerekli masaüstü araçlarını 
depo yöneticilerinizin avuçlarının içine koyarak 
onların ofisten çıkarak personelinizin geri kalanıyla 
birlikte depo alanına geri dönmeye teşvik eder. 
Hem ses hem veri özellikleri bulunan ve zorlu depo 
ortamına dayanaklı olarak tasarlanmış cihazları 
kullanan yöneticiler tek bir düğmeye basarak tüm 
iş sistemlerine ve personele erişebilir. Şimdi artık 
yönetici ve denetçiler verimliliği ve çıktıyı muhafaza 
etmek üzere depoda kalabilirken, aynı zamanda 
iş başında maksimum verimlilik ve etkinlik elde 
etmek için gereken bir özellik olan iş arkadaşları, 
satıcılar ve personelle gerçek zamanlı bağlantıyı da 
koruyabilirler. 

Personel kendi taşınabilir cihazları, el tipi cihazları 
veya giyilebilir cihazlarıyla iletişim kurabilir, böylece 
bölümdeki telefon istasyonlarına yürümekle 
veya yüksek sesli ve anlaşılmaz genel çağrıların 
dikkatlerini dağıtmasıyla kaybedilen zamanı geri 
kazanırlar. 

Ayrıca kadrolu personel veya yükleniciler için kimlik 
tanımayı, erişim kontrolünü ve hatta konum takibini 
mümkün kılmak üzere fiziksel kartlar yazdırılabilir. 

İletişim ve yönetimle ilgili sorunlu noktalar

2. Adım. Personel iletişimi ve yönetiminin iyileştirilmesi

Çağrı cihazının sonu
Mobil çözümler verimliliği artırabilecek, etkisiz çağrı sistemlerini ortadan 
kaldırabilecek ve herkesin birlikte çalışmasını sağlayabilecek anlık. yöneticiden-
personele-personelden-göndericiye tarzı iletişime olanak verir. 

Masa jokeyleri
Depo yöneticileri, mobil bağlantı yoksa, masaüstü bilgisayarlarına bağlı kalır, 
doğrudan doğruya bölümde denetim yapamazlar. 

Gecikmeli tepkiler
Personel, entegre iletişim sistemlerinin yokluğunda, çok sıklıkla depoda birbirleriyle, 
denetçilerle veya yöneticilerle gerçek zamanlı iletişim kuramaz. Bu da gerçek zamanlı sorun 
çözümünü ve daha yüksek verimlilik düzeyleri elde etmeyi güçleştirir. 

Kaplumbağa yavaşlığı
Daha kapsamlı depo personel tabanında yüksek hızlı mobil ses ve veri erişimi 
olmadığında, otomasyon, çapraz yükleme ve görev binişimi gibi işlemler 
yapılamadığından süreçler gecikir, verimlilik düşer ve maliyet artar. 

Mobil ses ve veri yakalama iletişim çözümleri

ÖNDE GELEN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ

TC70 Dokunmatik el bilgisayarı 
Dışında akıllı telefon kullanışlılığı, içinde 
saf endüstriyel tasarım. Deponuzdaki 
yöneticiler ve denetçiler için ideal.

Workforce connect Push-To-Talk 
Personelin 2 yönlü radyo tarzı aramalar 
için bu özelliğe sahip mobil bilgisayarlar 
kullanmalarına olanak verir. 

ET1 Kurumsal tablet 
Depo yöneticilerinin masalarından 
uzakta da verimli olmalarını mümkün 
kılmak için tabletin zarif tasarımı ile 
kullanıcı dostu deneyimini kurumsal 
özelliklerle birleştirir. 

SB1 Akıllı yaka kartı 
Deponuzda yer alan çeşitli ekiplerin 
tümünde görev yönetimi ve 
koordinasyon için tasarlanmış uygun 
fiyatlı, takılabilir mobil cihaz. 

ZXP Serisi 3 kart yazıcı 
ZXP Serisi 3 orta hacimli kart baskı 
uygulamaları için ideal bir çözümdür. 
Hızlı, güvenilir ve kullanımı kolaydır.
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Topla ve doldur fonksiyonlarıyla ilgili sorunlu noktalar
Yolu yürümek
Eski topla ve doldur süreçleriyle toplayıcının 
zamanının %70 kadarı yürümekle geçebilir.  
Doğru ürünün nerede olduğunu bulmak için 
koridorları yürüyerek geçmeleri gerektiğinden, 
bu durum zaman kaybına ve verimliliğin 
azalmasına yol açar. 

Daha çok hacim, daha küçük siparişler
Genel olarak, bilhassa daha küçük ve daha az 
değerli siparişler olmak üzere deponun tamamı 
için sipariş hacmi artmaktadır.  Bu da her 
siparişi gerçekleştirmeye yönelik göreli işgücü 
masraflarının artmasına yol açarak, zaten küçük 
olan marjları iyice düşürür. 

Bilinmeyen hatalar
Manüel işlemler ve bölünmüş teknolojik 
çözümlerde, ürün toplandığında otomatik olarak 
onaylanamaz.  Bu da tanınmayan hatalara 
ve hatalı hazırlama, paketleme ve gönderme 
işlemlerine yol açabilir. 

Maliyetli hayal kırıklıkları
Toplama ve doldurma faaliyetlerinin verimsiz 
olması, çoğu zaman stokta ürün kalmaması, 
siparişlerin kaybolması, müşterilerin hayal 
kırıklığına uğraması ve gelir kaybı gibi maliyetli 
sonuçlara yol açar. 

Topla ve doldur fonksiyonlarına ilişkin 
zorluklar
Manüel ve teknik olarak bölünmüş topla ve doldur 
işlemleriyle, verimlilik ile uygun maliyetlilik önemli 
oranda tehlikeye girer.   Gerçek şu ki. elle toplama 
süreçlerinin maksimum verimlilik elde etmek ve 
maliyetleri minimuma düşürmek için kolaylıkla 
birleştirilmesi mümkün değildir.  Buna ek olarak, 
toplama sırasında yeni ve ek bilgi yakalama ihtiyacı 
artmakta, bu da önceden düzene sokulmuş ve 

otomatik hale getirilmiş toplama süreçlerini bile 
karmaşıklaştırma riski taşımaktadır.  Personel, bir 
siparişte, toplama listesindeki birden çok ürünün 
aynı bölgede bulunduğunu saptayamamaktadır.  
Bu da zaman ve efor kaybına yol açmaktadır.  
Bu farklı siparişler arasında da geçerlidir; elle 
toplamanın doğrusal tabiatı her seferinde tek bir 
siparişin işlenmesi gerektiği anlamına gelir.  Bunun 
sonucunda maliyetli, etkisiz ve hatalı envanter 
görünürlüğü daha yüksek taşıma maliyetlerine ve 
sevkıyat hatalarına yol açar. 

Depoların büyümesiyle, bulundurulan ürünlerin sayısı 
da artmakta, bunların her ikisi de sorunsuz uygulama 
düzeyinin yakalanmasına etki etmektedir. Zebra 
Technologies'in yeni depo anketinde katılımcıların 
yarıdan fazlası SKU sayısını (%54.2), taşınan ürünlerin 
hacmini (%54.2) ve yıllık envanter yenileme oranını 
(%50.6) artırma planları olduğunu bildirmiştir.  Gelecek 
beş yılda, katılımcıların neredeyse %70'i otomatik 
süreçleri artırma planları olduğunu belirtmiş, %66'sı 
da personeli daha fazla teknolojiyle donatmayı 
planladığını söylemiştir.   Bu girişimler, maliyetlerin 
yüksek olduğu ve hataların çığ gibi büyüyerek daha 
kusurlu, daha gecikmeli gönderimlere ve giderek artan 
sayıda memnuniyetsiz müşteriye dönüşebileceği topla 
ve doldur fonksiyonları için bilhassa değerlidir.

3. Adım.  
Sipariş toplama süreçlerinin 
düzenlenmesi

$
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3. Adım. Sipariş toplama süreçlerinin düzenlenmesi

Optimum çözüm, toplama faaliyetlerine mobil özellik 
ve otomasyon ekleyerek aynı sayıda personelin her 
gün daha az hatayla daha çok sipariş işlemesine 
olanak vermek ve böylelikle müşteri hizmetini 
iyileştirerek iş yapmanın maliyetini azaltmaktır. 
Topla ve doldur fonksiyonlarında depolar için 
mobil özellik kurulumu deponuzun raflarında 
hangi ürünlerin olduğunu ve bunların tam olarak 
nerede bulunduklarını bilmenize olanak verir.  Mobil 
çözümler aynı zamanda sizi basit tarama işlevlerinin 
çok ötesinde elleri serbest bırakan ve çok modlu 
teknolojileri kullanmaya teşvik ederken, personelin 
de ekran destekli sesli talimat kullanmasını ve 
verilere sesle, taramayla veya tuşlu giriş yoluyla 
girmesini mümkün kılar.

Sipariş ve envanter iş sistemlerinize gerçek zamanlı 
erişim eklediğinizde, elektronik toplama siparişlerini 
yalnızca toplama listesini sunmakla kalmayıp, aynı 
zamanda ürünlere giden en kısa yolu ve görev 
binişimi kullanma özelliğini de sunan bir mobil 
cihaza otomatik olarak gönderebilirsiniz.  Mobil veri 
yakalama çözümleri sepete topla, ışıklı toplama ve 
bantlar gibi mevcut toplama programlarını geliştirir 
ve parça toplama, dosya toplama ve palet toplama 
gibi farklı toplama düzeylerinde kullanılabilir.  
Böylece, envanter hataları da azalır.  Personel bir raf 
etiketi, barkod veya RFID etiketi taradığında, doğru 
ürünün toplandığına dair anında onay alırlar; bu ürün 
de derhal envanterden çıkarılır.  Bir ürünün barkodu 
eksik veya hasarlıysa, toplama noktasında yeniden 
etiketleme yapmak için bir mobil yazıcı kullanılabilir. 

Bunun fevkalade sonuçları olabilir.  Veri yakalama 
otomasyonu ile hatasız toplama için anında çifte 
kontrol sayesinde hatalar önemli oranda azaltılır.  
Ürünler toplandıkça envanterinizden anında çıkarma 
özelliğiyle stokta ürün kalmamasının önüne geçilmiş 
olur.  Gelişmiş envanter yönetimi için LIFO/FIFO 
özelliğine olanak veren ayrıntılı toplama bilgileri 
sunma becerisi kazanırsınız.  Ayrıca geri çekilmiş 
olabilecek ürünlerin veya parçaların yerinin hızlı 
bir biçimde saptanmasını mümkün kılmak için 
müşteri siparişleriyle birlikte seri ürün bilgilerini de 
anında depolayabilir, böylece takip ve sorumluluk 
maliyetlerini azaltabilirsiniz.  Ürün veritabanlarına 
mobil erişiminiz olduğunda, belirli ürünlerle 
ilgili spesifik sorunlar hakkında ayrıntılı bilgilere 
ulaşabilirsiniz; bu da etkili geri lojistiğe yardımcı 
olarak hatalı veya hasarlı ürünlerin tesliminden 
kaynaklanan iade ve tekrar sevkıyat maliyetlerini 
azaltabilir. 

Topla ve doldur mobil çözümler ve veri yakalama çözümleri

ÖNDE GELEN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ

TekSpeech Pro®

Uçtan uca ses özellikli çözümümüz 
TekSpeech Pro ile sesli ve çok modlu 
toplama, saklama, takviye ve diğer 
depo uygulamalarının etkinliğini artırın. 

WT41N0 Giyilebilir terminal
Yüksek performanslı, elleri serbest 
bırakan mobil bilgisayar ortamıyla 
personel verimliliğini artıran  
sofistike bir giyilebilir terminal.

RS419 Takılabilir yüzük tarayıcı
En zorlu ortamlarda personel 
verimliliğini maksimuma çıkaran 
sofistike bir takılabilir yüzük tarayıcı.

MC3200 Serisi sağlam mobil 
bilgisayar
Hafif ve sağlam MC3200 mobil 
bilgisayar tabanca, döner başlık ve düz 
form faktörlerinde mevcuttur.  Ayrıca 
Windows ile Android İşletim Sistemleri 
arasında seçim yapma esnekliğine de 
sahipsiniz.

VC70N0 Ultra sağlam 
araca takılan mobil bilgisayar
En zorlu depo ortamlarında dahi 
yeni verim ve verimlilik düzeylerine 
ulaşın.

QLn Serisi mobil yazıcılar
Düşmelere dayanıklı, hafif ve kullanıcı 
dostu QLn mobil yazıcılar, barkod 
etiketler, fişler ve diğer belgeleri 
ihtiyaç duyulan her yerde ve her 
zaman yazdırmanızı sağlar.
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Döngü sayımıyla ilgili sorunlu noktalar
Yöntemlerinizdeki hatalar
Manüel ve düşük teknolojili sayımlar maliyetli, 
zaman alıcı ve hataya yatkındır.  Hatasız, 
gerçek zamanlı envanter görünürlüğü, hazır 
bulunurluğu ve kontrolü eksikliğinin belli başlı 
sebeplerinden biri budur. 

Geçen günler, giden paralar
Manüel ve düşük teknolojili döngü sayımları 
tamamlanana kadar - genellikle günler veya 
haftalar sonunda - binlerce toplama ve saklama 
işlemi gerçekleşmiş, bunun sonucunda satışları 
ve müşteri memnuniyetini düşürebilecek 
envanter hataları meydana gelmiş olur. 

Dengesiz bilanço
Doğru, gerçek zamanlı envanter ve depolama 
görünürlüğü envanterinizin değerlendirmesini 
etkiler ve bu da nihayetinde şirketinizin 
bilançosu üzerinde ters etkilere yol açar. 

Hukuki Bilgi
Gitgide sıkılaşan yönetmeliklere uyum 
sağlamanız için envanterlerin hatasız olması 
şarttır.  Bunun alternatifi, tam bir fiziksel 
envanter yapmak için depoyu kapatmak 
mecburiyetinde kalmanın yüksek maliyeti ile bu 
sebeple işlerin büyük ölçekte aksamasıdır. 

Döngü sayımına ilişkin zorluklar
Verimli depo faaliyetleri için bu denli önemli 
olmasına rağmen, envanter sayımları pek çok 
şirkette depolamanın ortaçağlarında takılı kalmıştır.  
Kağıt ve kalem kullanarak elle veya izole ve eski 
teknolojiyle yapıldığında, döngü sayımlarını 
tamamlamak günler, hatta aylar alabilir.  Zamanı 

geçmiş envanter sayım süreçlerinin uzun süre alması 
ve yüksek işgücü maliyetleri hatasız, gerçek zamanlı 
WMS görünürlüğü ve hazır bulunurluğunu koruma 
ihtiyacının aleyhine işlemektedir.  Gerçek şu ki çok 
fazla depo ve dağıtım merkezi faaliyetlerinde önemli 
sorunlu noktalar hala mevcuttur. 

Sorunsuz uygulama düzeyini yakalamak için temel 
öneme sahip bir nokta envanter görünürlüğü 
ve kontrolüdür.  Şirketler, operasyonel ve mali 
gereksinimleri karşılamak için, düzenli olarak kapsamlı 
envanter sayımları gerçekleştirmelidir.  Döngü sayımları 
elle veya eski ya da bölünmüş teknolojik çözümlerle 
gerçekleştirildiğinde, fevkalade zaman alıcı ve genellikle 
hatalarla dolu olabilir.   Bu durum artık değişiyor. Zebra 
Technologies depolama anketinde, katılımcılar manüel 
işlemlerin kullanımında büyük bir düşüş olduğunu 
belirtmiştir; kağıt kalem kullanımının bugün %41 
gibi bir orandan beş yıl içerisinde %12'ye düşeceği 
öngörülmektedir.  Çarpıcı bir biçimde, döngü sayımının 
gerekçesi uyumluluk kaygısından WMS optimizasyonuna 
doğru evrilmektedir.  Ankette katılımcılar döngü sayım 
için teşvik edici en etkili iki gerekçenin stokta ürün 
kalmama durumunun azaltılması ile hatasız WMS temin 
etmek olduğunu belirtmiştir.

4. Adım.  
Gelişmiş envanter ve 
depolama çözümleri
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ÖNDE GELEN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ

RS507 Elleri serbest bırakan kordonsuz 
görüntüleyici
Bu dayanıklı tarayıcı gelişmiş ergonomisi 
ve kordonsuz Bluetooth özelliğiyle, 
benzersiz bir konfor ve hareket özgürlüğü 
sağlar.

Workabout Pro 4
Workabout Pro™ 4'ün esnekliği pek çok 
gereksinimi karşılamak için tek bir cihaz 
sunmanıza olanak verir.

MT2000 Serisi el tipi mobil terminaller
Gelişmiş 1 boyutlu/2 boyutlu barkod,  
DPM ve görüntü yakalama özelliğini  
veri girme ve veri görüntüleme özelliği 
– artı 802.11a/b/g ve Bluetooth bağlantı 
seçenekleriyle birleştirir.

MC9200 Mobil bilgisayar
Sağlam Zebra Technologies MC9200 ile, en 
zorlu ortamlarda verimliliği ve hatasızlığı bir 
üst düzeye taşıyın.

Malzeme Akışı Süiti
Malzeme akışlarını optimize etmek için 
gerçek zamanlı barkod, RFID ve konum 
bilgilerini güçlendiren eksiksiz bir 
çözüm.

4. Adım. Gelişmiş envanter ve depolama çözümleri

Döngü sayım personeli envanter veritabanına 
erişim ve gelişmiş mobil veri toplama özellikleriyle 
donanmış olduğunda, döngü sayım verimliliği 
ve hatasızlığı önemli oranda artar. Personel 
daha pratik döngü sayımı ve doğrudan WMS 
etkileşimi için şimdi artık dayanıklı ve ekonomik 
el bilgisayarları ve tabletler gibi güçlü yeni mobil 
cihazlar kullanabilir.  Geçmişte üç ya da dört hafta 
alabilecek sayımlar artık yarım günden de kısa bir 
sürede tamamlanabilir; bilhassa da bu işlevlere 
giderek başka türde iş emirleri eklendiğinden. Döngü 

sayım faaliyetlerinin daha ekonomik olmasıyla 
kuruluşların döngü sayımlarını daha düzenli ve 
daha rutin bir biçimde gerçekleştirmelerine olanak 
verir. Bu sayede envanter verilerinde elde edilen 
yeni görünürlük düzeyi de bir dizi avantaj sağlar. 
Gelişmiş satın alma uygulamaları için daha iyi eğilim 
analizi.  WMS'niz dahilinde daha hatasız veriler ve 
stokta ürün kalmaması durumlarında azalma Daha 
düşük envanter stoklama düzeyleri Tutulan envanter 
için demirbaş harcamaların azalması.  Mekan 
gereksinimlerinin azalması. 

Kablosuz ve mobil çözümler varlık takip sürecini 
tamamen otomatik hale getirerek, gelişmiş veri 
yakalama yoluyla sepetlerin, paletlerin ve daha 
fazlasının konumu, statüsü ve durumu hakkında 
en güncel bilgileri sunar.  Tüm bu varlıklara RFID 
etiketleri uygulandığında, bunlar depoda oradan 
oraya taşınıp kamyona yüklendikçe otomatik olarak 
takip edilir ve kolaylıkla belirli bir müşteri siparişiyle 
ilişkilendirilebilir.  

Bunun sonucunda varlıklarınız, neredeyse hiçbir 
işgücü gerektirmeden, tamamen otomatik, hatasız 
ve ekonomik bir biçimde takip edilir.  Varlıklarınız da 
uzun bir süre boyunca envanterinizde kaldığından, 
en düşük toplam sahip olma maliyetinizi azaltarak, 
yatırım geri dönüşünüzü artırır. 

Döngü sayımı mobil çözümler ve veri yakalama çözümleri

Mobil varlık takip çözümleri
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4. Adım. Gelişmiş envanter ve depolama çözümleri

Soğuk zincir depolama çözümleri
Soğuk zincir haşin, zorlu bir ortam teşkil eder.  
Malların en sıkı koşullar altında gönderilmesi ve 
bütün tedarik zinciri boyunca dalgalanan sıcaklıkları 
ve nem düzeylerini yönetmeniz gerekir.  Bunu 
söylemek yapmaktan daha kolaydır, özellikle 
de soğuk zincir ve diğer ürünler aynı tesiste 

bulunduğunda.  Diğer ürünler ile soğuk zincir 
arasındaki işlem, iş akışı ve teknik olgunluğa 
dair farklılıklar, genellikle müşteri hizmeti ve 
memnuniyetini etkileyen hatalara yol açan 
verimsizlikler ve standart eksikliği de dahil olmak 
üzere, birçok soruna yol açabilir.

Soğuk zincirle ilgili sorunlu noktalar
Şiddetli zorluklar
Dondurucu ve soğutuculardaki aşırı düşük 
sıcaklıklar personel veya teknoloji için yüksek 
bir hatasızlık düzeyiyle saklama, toplama ve 
envanter saymayı güçleştirebilir.  Bu da stokta 
ürün kalmaması, siparişlerin kaybolması, 
müşteri yitirilmesi ve karlılığın azalması gibi 
maliyetli sonuçlara yol açabilir.  

Soğukta kalmak
Soğuk zincir faaliyetleri endüstriyel güçte 
olmayan teknoloji için zor olabilir.  Sıcaklıktaki 
dalgalanmaların yol açtığı donma sıcaklıkları 
ve yoğuşma sert koşullara dayanıklı olarak 
tasarlanmamış mobil cihazların güvenli olmayan 
bir biçimde çalışmalarına yol açabilir. 

Üşüyen eller, hatalı veriler
En iyi koşullar altında dahi, manüel işlemler 
hataya yatkındır.  Soğuk zincirde, eldivenli ellerle 
veya donan parmaklarla verileri hatasız girmek 
ise daha da zordur. 

Tarihsel hatalar
Sıkı güvenlik yönetmelikleri şirketlerden doğru 
tarihsel kayıtlar tutmalarını talep etmektedir.   
Soğuk zincirde hatasız, gerçek zamanlı veri 
eksikliği güvenilir olmayan bir gıda sıcaklığı 
geçmişine yol açabilir. 

 

Buzdolabı ve dondurucuya uygun, düşük 
sıcaklıklara ve yoğuşmaya dayanıklı mobil cihaz 
ve ağlar kullanmak soğuk depolama ortamlarında 
takip edilebilme özelliklerini iyileştirir, siparişlerde 
hatasızlığı geliştirir ve gönderim sürelerini hızlandırır.  
Personel, büyük sıcaklık dalgalanmalarına rağmen 
güvenilir çalışma sayesinde, ergonomik tasarımlı el 
tipi mobil bilgisayarlarda büyük tuşları ve kullanımı 
kolay dokunmatik ekranı kullanarak – eldivenlerle 
dahi – hızlı ve etkin bir biçimde veri girebilir. Ek mobil 
seçenekler arasında soğuk zincir faaliyetlerinin toplu 
işlemeden gerçek zamanlı işlemeye geçirilmesine 
olanak veren dondurucu sınıfı kablosuz ekipman 
bulunur.  Ayrıca, elleri serbest bırakan teknoloji ve 
sesli veya çok modlu toplama özelliğinin eklenmesi 
soğuk depolamada çalışırken güvenliği ve konforu 
iyileştirmeye yardımcı olur.  Personel gerçek zamanlı 
olarak veri girebilir, toplayabilir ve kullanabilirken, 
soğuk zincirin tamamında çabuk bozulan gıdaları ve 
ilaçların sıcaklık geçmişini hatasız bir biçimde izler ve 
belgelendirir.

Soğuk zincir mobil çözümleri ve veri yakalama çözümleri

ÖNDE GELEN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ

VH10f Araca takılan bilgisayar 
VH10 ile en zorlu ortamlarda  
maksimum verimlilik ve sorunsuz 
uygulamaya ulaşın.

OMNII XT15f Serisi
Omnii XT15f, tasarımıyla benzersiz 
uyarlanabilme özelliği –30ºC sıcaklıklarda 
çalışmak üzere tasarlanmıştır.
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5. Adım.  
Kurum içi idare 
çözümlerinin yükseltilmesi

Yakın zamanlı bir Zebra Technologies araştırmasında, 
katılımcılar barkodlu ürünlerin yüzdesinin bugün 
yaklaşık yüzde 67 gibi bir orandan gelecek beş 
yılda neredeyse yüzde 84'e artacağını öngörmüştür.  
İkincisi, değişen tedarikçi gereksinimlerine 
sorunsuz bir biçimde yanıt vermeleri gerektiğidir; ki 
bunlardan bazıları araştırmada Gelişmiş Gönderim 
Bildirimleri (ASN), RFID sistemleri, GSDN verileri ve 
GS1 standartlarının daha fazla kullanılması olarak 
tanımlanmıştır. 

Alma ve ayırmayla ilgili sorunlu noktalar
Genel olarak amaç, alım bölümündeki personelin 
envanter, muhasebe ve sipariş sistemlerine gerçek 
zamanlı erişimleri olduğundan emin olmaktır.  
Personel hızlı bir biçimde bir ürün barkodunu 
tarayabildiğinde veya bir ASN'e erişebildiğinde, 
sevkıyatlar otomatik olarak tanımlanarak 
eşleştirilebilir.  Giderek daha çok sayıda iadenin 
kurum içi alım işlemlerine baskı oluşturmasıyla, 
gelişmiş geri lojistik giderek daha çok önem 
kazanmakta ve yaygınlaşmaktadır.  Buna ek olarak, 
pek çok şirket OS&D (fazlalık, eksiklik ve hasar) 
sorunlarını yakalamak ve tedarikçinin standartlar ve 
şartlara uyum sağlamadığına ilişkin kanıt göstermek 
için alım işlemlerinin günümüzün giderek sıkılaşan 
takip ve tespit yönetmelikleriyle uyum sağlamaya 
yardımcı olmalarına gereksinim duymaktadır. 

Alma ve ayırma, sorunsuz 
uygulama düzeyini yakalamada 
kritik aşamalardır.  Kritik olmalarının 
sebebi almaya ilişkin sorunların depo 
yönetim sürecinde genellikle başka 
sorunlara dönüşmeleridir.  Kurum 
içi faaliyetleri düzene sokmak için, 
günümüz depolarının büyümekte 
olan iki eğilimi yönetebilmeleri 
gerekmektedir. Birincisi, sistemlerinin 
barkodu olan gelen ürün sayısındaki 
artışlardan faydalanmaya hazır olması 
gerektiğidir. 
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Alım bölümünde, mobil süreçler personeli daha 
hatasız ve daha verimli çalışmaya teşvik eder.   
Bir barkodun, RFID etiketinin veya RMA etiketinin 
basit bir taraması, gelen sevkıyatın gerçek zamanlı 
olarak tanımlanmasına ve onaylanmasına olanak 
verir.  Ayrıca müşteriye iade edilmesi gereken 
tutarların otomatik olarak verilebilmesiyle, iadelerin 
hızla onaylanması ve güncellenmesini mümkün kılar.  
Şiparişler doğrudan personele teslim edildiğinden, 
sevkıyatların saklama veya çapraz yükleme için 
hatasız hazırlanmasına ve olası sevkıyat hatalarının 
düzenli bir biçimde yönetilmesine olanak verir.   
Aynı zamanda, alma ve ayırma fonksiyonlarının hızı 
ve verimliliği de artar çünkü aynı işgücü daha fazla 
sevkıyatı işleyerek, antrepodan stoğa döngü 
sürelerini azaltabilir.  Artan envanter görünürlüğü 
şimdi stoğu azalan ürünler için saklama veya 
taşınmayı akıllı bir biçimde yönetmenize olanak 
vererek, sipariş teslim sürecine maliyetli etkisi 
bulunan spesifikasyon dışı (OOS) durumları azaltır.  
İade edilen ürünler otomatik olarak envanter 
sistemlerine işlenir ve yeni siparişlerin teslimi için 
anında yeniden hazır edilirler.  Sipariş sisteminin 
gerçek zamanlı görünürlüğü ayrıca daha verimli 
çapraz yüklemeye olanak vererek, gelen sevkıyatın 
işlenme süresini ve maliyetlerini azaltır.  Herhangi bir 
ürün hasarlı bir barkodla veya barkodsuz olarak 
alınırsa, gerekli etiketi yazdırmak ve bütün tedarik 
zincirinde ileriye doğru görünürlük sağlamak için bir 
sabit veya mobil yazıcı kullanılabilir.  

Alma ve ayırmayla ilgili sorunlu noktalar

5. Adım. Gelen malzeme idare çözümlerinin yükseltilmesi

Kağıt kovalamaca
Kağıt kalem ve diğer manüel ve bölünmüş teknoloji süreçleri zaman kaybına, 
hataların artmasına, verimliliğin azalmasına ve yatırım geri dönüşünün düşmesine 
yol açar. 

Yetersiz görünürlük
Yavaş ve hatalı alma ve saklama, gerçek zamanlı envanter görünürlüğü ve 
kontrolünün yanı sıra etkin çapraz yükleme, görev binişimi, takip edilebilme özelliği 
ve takip etme işlemlerinin önündeki engellerdir. 

Antrepodan stoğa yavaş taşınma
Kağıt kalem süreçlerinin ve izole teknolojik çözümlerin yol açtığı gecikmeler envanter 
kontrolünü zayıflatır, stokta ürün kalmama durumlarının hatalı tespitine ve satışların 
düşmesine yol açar. 

Memnuniyetsizlik sebebiyle iadelerin artması
Artan iade oranları ile verimsiz geri lojistik ürünün envantere yavaş dönmesine, 
müşteriye geri ödeme işlemlerinin gecikmesine ve müşteri memnuniyetinin 
düşmesine yol açar. 

Alma ve ayırma mobil çözümler ve veri yakalama çözümleri

ÖNDE GELEN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ
LS3578-ER Sağlam barkod tarayıcı 
Kordonsuz bir Bluetooth®-özellikli lazer 
tarayıcı; 1 boyutlu barkodları yakından veya 
uzaktan okuyabilir. 
MC9190-Z El tipi RFID okuyucu 
Sınıfının en iyisi RFID okuma ve hatasızlık oranını 
sunan yüksek performanslı, endüstri sınıfı bir 
RFID el tipi okuyucu. Sağlam, güvenilir ve 
ergonomik olmasıyla, zorlu ortamlar için idealdir.
RS507 Elleri serbest bırakan kordonsuz 
görüntüleyici 
Bu dayanıklı tarayıcı gelişmiş ergonomisi ve 
kordonsuz Bluetooth özelliğiyle, benzersiz bir 
konfor ve hareket özgürlüğü sağlar.
ZT400 Serisi endüstriyel yazıcılar 
ZT400 Serisi zorlu ortamlarda dayanıklı, 
güvenilir baskı için tasarlanmıştır. Gelişmiş 
özellikler, RFID özellikleri ve Zebra'nın Link-OS 
ortamıyla yüklü olan ZT400, alım bölümü için 
idealdir. 
G-serisi masaüstü yazıcı  
Bu çok yönlü ve kompakt masaüstü etiket 
yazıcılarla etiketleme ihtiyaçlarınızı karşılayın. 
Alandan tasarruf eden, zengin özellikli ve 
kullanıcı dostu bu termal etiket yazıcılar akıllı bir 
tercihtir. 
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Personel, WMS'ye anında erişimle, bir barkodu 
veya raf etiketini hızla tarayarak (veya bir RFID 
etiketini okuyarak), ürünün doğru bir biçimde ve 
en etkin yolu izleyerek yerleştirildiğinden emin 
olabilir.  Bu da spesifikasyon dışı durumların 
azaltılmasına yardımcı olur ve depo personelinin 
saat başı daha fazla saklama siparişini işleyebilmek 
suretiyle verimi artırmalarını mümkün kılar.  Sistem 
aynı zamanda sevkıyatın konumunun kaydını 
tuttuğundan, her türlü envanterin tam konumunu 
son derece ayrıntılı olarak bilebilirsiniz.  Bu gerçek 
zamanlı görünürlük, ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya 
son giren ilk çıkar (LIFO) envanter yönetimini 
uygulamak için gereken bilgileri sağlar; bu da 
şirketin karlılık analizi ile vergi yükümlülükleri 
üzerinde son derece olumlu bir etkiye sahip 
olabilir.  Buna ek olarak, söz konusu çözüm, 
seyahat süresinin düşmesiyle depo koridorlarında 
MHE kullanımını da artırarak, araçların eskime ve 
yıpranma ile bakım gereksinimlerini azaltır. 

Gerçek zamanlı görünürlük ayrıca esnek 
takviye tekniklerini destekleyebilir ve bunların 
otomasyonunu sağlayabilir.  Malzeme Akışı 
Takviyesi envanter, üretim durumu ve müşteri 
taleplerindeki değişimlere hızlı bir şekilde yanıt 
vermenize yardımcı olmak için üretim bölümünden 
gerçek zamanlı veri sunmak suretiyle manüel ve 
işgücü yoğunluklu işlemlere olan ihtiyacı ortadan 
kaldırabilir. 

Saklama ve takviyeyle ilgili sorunlu noktalar

5. Adım. Gelen malzeme idare çözümlerinin yükseltilmesi

Envanter bekleme durumunda
Dokta oturan veya envanterde yanlış yerleştirilmiş bir ürün yalnızca beklemede 
kalmakla olmakla kalmayıp aynı zamanda hazır da bulunamadığından, bu durum 
satış kaybı ve memnuniyetsiz müşteriler anlamına gelebilir. 

Stokta ürün kalmama durumlarının hatalı tespiti
Saklama hataları ve gecikmeler envanterde hatalara yol açabilir; bu da yine hatalı 
spesifikasyon dışı durumlara (OOS), gereksiz ürün değiştirme maliyetlerine ve satış 
kaybına yol açabilir. 

Tıkanan koridorlar
Yavaş ve hatalı manüel işlemler ile eski teknolojinin sınırlı verimliliği koridorlarınızda 
tıkanıklığa yol açarak, zaman kaybettirir ve verimliliği azaltır. 

Yanlış ekipman kullanımı
Forklift ve paletli araçalar gibi malzeme taşıma ekipmanının (MHE) yetersiz 
görünürlüğü ve verimsiz yönetimi MHE'nin hazır bulunurluğu ve verimliliğini 
azaltarak bakım maliyetlerini artırır. 

Saklama ve takviye mobil çözümleri ve veri yakalama çözümleri

ÖNDE GELEN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ

VC70N0 Ultra sağlam araca takılan 
mobil bilgisayar
En zorlu depo ortamlarında dahi yeni 
verim ve verimlilik düzeylerine ulaşın.

VH10 Araca takılan bilgisayar
VH10 ile en zorlu ortamlarda maksimum 
verimlilik ve sorunsuz uygulamaya 
ulaşın.

DS3500-ER Serisi
Hem 1 boyutlu hem 2 boyutlu barkod 
okumaya olanak vermek üzere geliştirilmiş 
olan DS3500-ER Serisi işinizde fark 
yaratacak tarama aralığı, sağlam tasarım 
ve hızı sunar.

Malzeme Akışı Süiti
Malzeme akışlarını optimize eden ve bütün 
ikmal sürecini düzene sokan kapsamlı bir 
imalat yürütme yönetim çözümü.
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6. Adım.  
Geri dönüş dış idare 
performansı

Paketleme, hazırlama, yükleme ve  
göndermeye ilişkin zorluklar
Sipariş teslim sürecinde bu kritik adımlara ilişkin 
gerçek zamanlı bilgiler bulunmadığında, bir dizi 
potansiyel komplikasyonla karşı karşıya kalırsınız.   
Hatalı üretim ve müşteri verileri, verimsiz paketleme 
ve yükleme antrepo faaliyetleri ile yetersiz taşıyıcı 
ve konteyner kullanımı gibi farklı sebeplerle sipariş 
teslim ve gönderim süresindeki gecikmeler bunlara 
dahildir.  Bu da çoğu zaman gönderim maliyetlerinin 
yükselmesi, müşteri hizmeti ve memnuniyetinin 
azalması, iade sayısının artması, satış ve gelir kaybı 
gibi sorunlu noktalara yol açar. 

Paketleme, yükleme, hazırlama ve 
gönderme sonsuz uygulama alanında 
'son kilometre'ye denktir. Hiper rekabetçi 
günümüz pazarında bu işlevler depo ve 
dağıtım merkezlerini teslimatı düzenleme, 
rekabet avantajlarını geliştirme ve müşteri 
memnuniyeti ve sadakatini artırmaya 
teşvik etmek için temel öneme sahiptir. 
İster tam zamanında üretim için 
hammadeye ihtiyacı olan bir imalatçıya 
isterse de yılbaşı armağanlarının teslimini 
bekleyen bir perakende müşterisine 
gönderimde bulunuyor olun, zamanında, 
hatasız gönderimin önemi ne kadar 
vurgulansa azdır. 
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6. Adım. Giden malzemenin idaresinde geri dönüş performansı

Depo paketleme fonksiyonunda gerçek zamanlı 
bilgiler hazırlama ve teslim fonksiyonlarınızla sıkı 
bir biçimde entegre olduğunda, gönderim ve 
teslim faaliyetlerinizde çok önemli avantajlar elde 
edebilirsiniz. Mobil özellik sipariş gerçekleştirmenin 
bu son aşamalarını düzene sokarak, doğru siparişin 
doğru ürünleri içermesini ve doğru sevkıyat 
yöntemiyle doğru zamanda doğru müşteriye 
gönderilmesini sağlayabilir. Siparişin doğru 
olduğundan, adresin doğru yazıldığından ve doğru 
sevkıyat yöntemi kullanıldığından emin olmak 
için, gerekli tüm belgelerin yerinde yazdırılmasıyla 
birlikte, son bir çapraz kontrol işlemi temin eder.  
Buna ek olarak, geri gönderilmiş olabilecek ürünlerin 
şimdi depoya varmış olması durumunda, bu durum 
paketlemeyi yapan kişiye bildirilebilir; böylece 
sevkıyatın tesisten çıkmadan önce bütünüyle 
tamamlanması mümkün olur.  Son olarak, bütün 
tedarik zincirince ileriye doğru görünürlük sağlamak 
için sabit yazıcılar veya ağır koşullar için tasarlanmış 
otomatik etiket makineleri kullanılabilir.

Gönderim fonksiyonuyla koordinasyon, sevkıyatın 
doğru kamyona ve doğru sırada yüklenmek üzere 
doğru biçimde hazırlandığından emin olmaya 
yarar.  Paketleme malzemesi maliyetleri de kontrol 
edilebilir. İş sisteminiz sevkıyat için doğru koli 
boyutunu otomatik olarak belirleyerek, tahminlerle 
hareket edilmesini engeller ve aşırı miktarlarda dolgu 

maddesi kullanımının önüne geçer.  Aynı personel 
bir günde daha fazla sipariş gönderebildiğinden, 
personel verimliliği de artar.  Sevkıyat ve teslim 
süreleri kısaldığı gibi, kamyonlar doğru içerikle tam 
olarak doldurulduğundan araçlar da daha etkin 
kullanılır.  Her durakta durma sürelerini azaltan 
hatasız sipariş hazırlama ve yükleme sayesinde 
sürücü verimliliği de artar.  Daha fazla müşterinin 
gönderimleri söz verilen zamanda ellerine 
ulaşabileceğinden, müşteri memnuniyeti ve müşteri 
tutma düzeyleri de maksimuma ulaşır.   

Açık Depo Yönetimi
Açık Depo Yönetim Sistemleri, bilhassa hızlı sonuç 
almayı gerektiren açık depolar için, açık depo 
faaliyetlerini optimize etmek üzere tasarlanmıştır.  
Bu da kapı işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi, 
otopark alanının verimli kullanılması, açık depo 
içinde daha az hareket olmasının sağlanması ve 
daha fazla kapı geçişiyle sağlanır. Beklenen varış 
ve çıkışları planlamak için bir planlama sistemi 
kullanılırken, planlanmamış olaylara yanıt vermek 
için de özel faaliyetlerinize göre konfigürasyonu 
yapılmış iş kurallarına dayanan bir yürütme sistemi 
işletilir. Verimli planlama ile istisna yönetiminin 
birleşimi Açık Depo Yönetim Sisteminin 
doğru treyleri doğru zamanda doğru kapıya 
yönlendirmesine olanak verir.    

Paketleme, yükleme ve gönderme mobil veri yakalama çözümleri 

Yavaş geri dönüş
Son kilometre faaliyetlerinde, doğru ürünlerin 
sevk edildiğini teyit etmek için çapraz kontrolü 
elle yapmak gerektiğinde, geri dönüş süreleri 
daha uzundur ve sevkıyatta önemli 
gecikmelere sebep olduğu gibi, taşıyıcı 
alıkoyma ücretlerine de yol açabilir. 

Değişikliklere direnç 
Manüel işlemler genellikle gönderim 
siparişlerinin son dakika değişikliklerine ve 
müşterilerin acil siparişlerine yanıt verecek 
şekilde dinamik olarak değiştirilememesine yol 
açar. 

Paketlemenin etkileri
Paketleme işlevinde, gerçek zamanlı paketleme 
öncesi bilgilerinin yokluğu kolaylıkla eksik, 
hatalı ve yanlış boyutlarda koli ve konteynerler-
de paketlenmiş siparişlere yol açabilir. 

Verimsizlik dalgaları
Kırtasiye işleri ile veriler sisteme elle girilirken 
işlemede söz konusu olan verimsizlikler 
manifesto oluşturma ve gönderiminde 
gecikme ve hatalara yol açabilir; bunlar da 
kolaylıkla müşteri memnuniyetinin giderek 
azalmasına neden olabilir.  

Paketleme ve gönderimle ilgili sorunlu noktalar

$
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ÖNDE GELEN ÇÖZÜM BİLEŞENLERİ

Açık Depo Yönetim Sistemi (YMS)
Açık depo yönetimi ve görünebilirlik 
sunucu yazılımı, RFID sensörleri 
ve etiketleri de içeren ve açık depo 
yönetimini optimize etmek için gerçek 
zamanlı konum bilgileri geliştiren 
eksiksiz bir çözüm.   

MK4000 Mikro kiosk
En geniş ve en yüksek çözünürlüklü 
ekrana sahip bu Mikro Kiosk, 
paketleme istasyonlarında değerli 
yüzey alanı tüketmeksizin personel için 
en zengin uygulamaları destekler.

DS9808 Hibrid sunum görüntüleyici
Hibrid tasarım 1 boyutlu/2 boyutlu/
PDF417 barkodlar, resimler ve imzalar 
için dinamik, yüksek performanslı, elleri 
serbest bırakan ve el tipi veri yakalama 
sunar.  

MC9500-K
Çığır açıcı ergonomik tasarımı 
ve özellikleri kendi bünyesinde 
birleştirirken, birinci sınıf sağlam mobil 
bilgisayar ortamlarının çıtasını yükseltir; 
depoda, antrepoda, açık depoda ve 
yolda kullanım için idealdir.

ZT400 Serisi endüstriyel yazıcılar
ZT400 Serisi zorlu ortamlarda dayanıklı, 
güvenilir baskı için tasarlanmıştır.  
Gelişmiş özellikler, RFID özellikleri ve 
Zebra'nın Link-OS ortamıyla yüklü olan 
ZT400, alım bölümü için idealdir.

G-serisi masaüstü yazıcı 
Bu çok yönlü ve kompakt masaüstü 
etiket yazıcılarla etiketleme ihtiyaçlarınızı 
karşılayın. Alandan tasarruf eden, zengin 
özellikli ve kullanıcı dostu bu termal 
etiket yazıcılar akıllı bir tercihtir.

ZE500 Yazıcı motorları 
Otomatik etiketleme uygulamalarında 
kolay entegrasyon, bakım ve çalışma 
için tasarlanmış yeni nesil Zebra yazıcı 
motorları.



6 adımda sorunsuz uygulama

Zebra Technologies'den eksiksiz depo 
çözümleri
İş depo iletişimi ve mobil veri yakalamaya ilişkin 
gereksinimlere geldiğinde, Zebra Technologies 
doğru adrestir.  Sağlam endüstriyel güçte mobil 
cihazlardan oluşan eksiksiz yelpazemiz günlük 
depo kullanımının zorlu koşulları için tasarlanmış 
olup, buna barkod tarayıcılar ile sesli, çok modlu 
ve metin tabanlı uygulamalara uygun el tipi, araca 
takılan ve giyilebilir mobil bilgisayarlar dahildir.  
Buna ek olarak, ödüllü yeni nesil endüstriyel 
kablosuz ağ ekipmanımız, destek hizmetleri ve 
yazılım yönetim araçlarımız mobil özellikli depo ve 
DM'ye has zorlukları aşmak için geliştirilmiştir.  Tüm 
bunlar Zebra'nın sabit ve mobil yazıcı portföyüyle 
birleştiğinde, yalnızca depoda değil, tedarik zincirinin 
bir ucundan diğer ucuna görünürlük sağlar.  Zebra 
Technologies, personeli tüm tedarik zincirinde 
güvenilir, iş açısından kritik iki yönlü radyo iletişim 
sistemleriyle donatma konusunda derin bilgi ve 
deneyime sahiptir. 

Zebra Technologies aynı zamanda doğru deneyimi, 
doğru ortakları ve doğru hizmetleri sunar.  Depo 
alanında kablosuz ve mobil olan her şeyin imalatında 
küresel bir lider olarak, bu pazarda görülmedik 
derinlikte kendini kanıtlamış yenilikler sunuyoruz. 
Kendi depo ve imalat faaliyetlerimiz de dahil olmak 
üzere, dünyanın kimi en büyük kuruluşlarında 
sayısız kere tercih edilmiş olarak, depo ve ötesindeki 
ihtiyaçlara dair engin bir anlayış sunuyoruz.  Zebra 
Technologies, depo faaliyetlerinizde daha ileri 
düzeyde otomasyon temin etmek ve cazip bir yatırım 
geri dönüşü sağlamak için çok geniş bir yelpazede 
profesyonel hizmetler ve danışmanlık hizmetleri 
sunmak üzere benzersiz bir konumda bulunmaktadır.  
Buna ek olarak, sağlam global iş ortağı kanalımız 
ihtiyacınız olan geliştirme ve entegrasyon 
hizmetlerinin yanı sıra lider uygulamaları ve 
tamamlayıcı ürünleri de kapınıza getirir. 

Her şeyden önemlisi, Zebra Technologies çözümleri 
ve destek hizmetlerini tercih etmek ve kullanmak 
suretiyle, teknik açıdan ileri, esnek depo faaliyetlerine 
kavuşursunuz.
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Zebra'nın sorunsuz uygulama düzeyini yakalamanıza nasıl yardımcı  
olabileceğine dair daha fazla bilgi için, lütfen bizi aşağıdaki adreste ziyaret edin:  
www.zebra.com/warehousing

Mobil özellikli depo: sorunsuz 
uygulamanın temeli
Depo, iş operasyonlarınızın tam kalbindedir. 
Kötü yönetilen depolar gerçekten de maliyetleri 
engelleyen bir hale gelebilir; bunun da iş yapmanın 
maliyeti – ve genel karlılık – üzerinde önemli bir 
etkisi olacaktır Mobil özellik sayesinde, gerçek 
zamanlı depo verileri kurumun tamamında bilgide 
yeni bir işbirliği düzeyini ve en önemlisi, sorunsuz 
uygulamayı mümkün kılacak şekilde geliştirilebilir. 

Depo fonksiyonunda mobil özelliğin önemi açıktır.  
İşlemleri otomatik hale getirerek düzenleyebilir, 
müşteri talebine yanıt verecek şekilde esnekliği 
artırabilir ve esnek bir depo yönetmenin risklerini 
daha iyi yönetebilirsiniz.  İşlemler deponun 
tamamında düzene sokularak, döngü sürelerini 
kısaltır.  Personel verimliliği arttığından, tüm depo 
faaliyetlerinde işgücünün maliyeti azalır.  Siparişler 
daha hatasız olarak gerçekleştirilirken, müşteri 
hizmeti iyileşir ve müşteri memnuniyeti ve sadakati 
de gelişir.  Depo içindeki hareketlere atfedilen satış 
maliyetleri de düşer.  En verimli yeni eylemi ve en 
etkin iş kararlarını mümkün kılmak için doğru veri 
seti doğru zamanda, doğru yerde hazır bulunur. 

İşin özü, depoda ve ötesinde mobil özelliği 
geliştirmek, maliyetlerin azalması, kalitenin artması, 
müşteri hizmetinin iyileşmesi, marjların yükselmesi 
ve karlılığın artması gibi son derece kazançlı 
sonuçlar getirirken, gerçek bir iş avantajı elde 
etmenizi sağlar.


