
İŞ BAŞINDA GÖRÜN
ÇALIŞANLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Çalışan Güvenliği, 
Güçlendirme ve İşe 
Başlama 
Özellikle müşteri talebinin yüksek olduğu hızlı tempolu 
operasyonlarda olmak üzere çalışanlar, bir perakendecinin 
en güçlü varlığı olabilir. Daha iyi iletişim kurmaları, işbirliği 
yapmaları ve görevleri daha verimli bir şekilde tamamlamaları 
için çalışanlarınızı doğru teknolojilerle güçlendirin. Kısa bir süre 
içinde birçok yeni çalışanı işe almanız gerektiğinde, çalışanların 
işe daha hızlı başlamalarını sağlamak ve daha yüksek performans 
için sürekli eğitim sağlamak üzere de teknoloji çözümlerinden 
faydalanabilirsiniz.

En Değerli Varlığınızı En Üst 
Düzeye Çıkarın
Çalışanlarınızı güçlendirin ve müşterilerinizin deneyimine değer 
katmak için bilgiye her yerden çabucak ve doğru bir biçimde 
erişmelerine yardımcı olun. Çalışanlarınıza envanter bilgilerine 
gerçek zamanlı, mobil erişim, görev yönetimi, anında iletişim ve işe 
başlama eğitimi verin.

Daha İyi İletişim İçin Çalışanlarınıza Bağlantı Sağlayın 
Vardiya sırasında envanter gereksinimleriyle ilgili iletişim kurmaları, 
müşteri isteklerini hızla yerine getirmeleri ve iyileştirilmiş iş akışları 
için işbirliği yapabilmelerini sağlamak için mağaza ve arka ofis 
personeli arasında bağlantı kurun. Mobil cihazlar, mağazalarda 
gereken şekilde personel bulundurulmasını sağlar. Vardiya için 
yerlerine geçecek birini veya vardiya bulma seçenekleri sunmak 
için çalışanların iş programlarını görüntülemelerine, duruma göre 
ayarlama talep etmelerine ve diğer çalışanlarla sorun çözmelerine 
olanak tanır.

Eyleme Geçirilebilir Veriler ve Araçlar Sağlayın
Zebra çözümleri, en güncel izlenebilirlik için çalışanların envanter 
veritabanlarına anında erişimini sağlayabilir. Çalışanları yeniden 
stoklamak için organize edebilir, mallar raflara yerleştirilmeye 
hazır olduğunda bilgilendirebilir, sevkiyattan rafa iş akışlarını 
hızlandırabilir ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmayı sağlayabilir. 

İşe Başlama ve Eğitimi Hızlandırın
Basit eğitim görevleri ile yeni çalışanların işe başlama ve eğitimini 
sağlayın. Pek çok perakendeci, bir müşteri artışı sırasında pek çok 
yeni çalışanı işe aldığından, Zebra çözümleri çalışanların hızlı bir 
şekilde işe alışmalarına ve çalışmaya başlamalarına yardımcı olmak 
için temel “vardiya başlangıcı” görevleri sağlayabilir. Çalışanların 
işe başlaması sırasında, yeni rollerinde yetkin olmalarına yardımcı 
olacak operasyonel ve ürün odaklı eğitimlerle onları sürekli eğitin.
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Çalışan Güçlendirme Çözümleri
Bütüncül mobil çözümlerle çalışanlarınızı başarıya hazırlayın.

El Tipi Mobil Bilgisayarlar  
ve Tabletler
Zebra mobil bilgisayarları ve tabletleri 
personelin birbiriyle bağlantısını sağlar, işe 
alımları kolaylaştırır, mağaza envanterine 
erişir ve çok daha fazlasını yapar. Kullanımı 
kolay bir kullanıcı arayüzü tasarımı, uzun 
pil ömrü, güvenli ses ve mesajlaşma ve 
etkileşimli sensör teknolojisi sunar. 

Workforce Connect
Bas-Konuş ve PBX çağrılarının yanı 
sıra kurumsal sınıf güvenli mesajlaşma 
sağlayan bir iletişim ve işbirliği 
araçları paketiyle kurumsal verilere ve 
uygulamalara erişim sağlayan Zebra 
cihazından yararlanın.

El Tipi Barkod Okuyucular
Çalışanların envanter yönetimi için ürün 
barkodlarını hızlı bir şekilde okutmasını 
sağlayın. Hasar görmüş, yırtılmış veya kötü 
basılmış bile olsa tüm barkodları hızlı ve 
hatasız bir şekilde yakalayın.

Mobil Yazıcılar
Birden çok ortam türü ve boyutu basan 
Zebra'nın kullanıcı dostu mobil yazıcıları, 
çalışanların hareket halindeyken fiş 
yazdırmasına ve ürünleri ambalajlarından 
çıktıkça fiyatlandırmak için yerinde etiket 
basmasına yardımcı olur. 
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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
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com

Çalışanlarınızın bağlantılı olmalarını, kolayca işe başlamalarını ve güvenli olmalarını sağlayın.  
Daha fazla bilgi için www.zebra.com/retail adresini ziyaret edin

Güvenlik için Sterilize Edin

Zebra'nın “Güvenlik için Sterilize 

Edin” kaynakları, güvenliği 

artırmak için çalışanlar tarafından 

paylaşılan cihazların sterilize 

edilmesi için en iyi uygulamalara 

bağlantılar içerir.

http://www.zebra.com/retail

