İŞ BAŞINDA GÖRÜN
ENVANTER YÖNETİMİ

Pazardaki Hızlı
Değişimler Sırasında Stok
Yönetimini Basitleştirin
Halkın ihtiyaçları bir gecede değişip ve talepler önemli ölçüde
arttığında perakende stok yönetimi her zamankinden daha önemli
hale gelir. Müşterilere hizmet vermek ve operasyonların sorunsuz
çalışmasını sürdürmek amacıyla her mağazada fiziksel envanterlerin
mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için anında gerçek
zamanlı izlenebilirlik gerekir. Doğru araçlarla, pazardaki hızlı değişimler
sırasında mağaza personelinizi envanteri başarılı bir şekilde yönetmeleri
için güçlendirebilirsiniz.

İzlenebilirlik, Hazır Ürün Stoku ve
Online Sipariş Gerçekleştirmeyi
İyileştirin
Bütün toplumu etkileyen önemli olaylar nedeniyle pazarda bir değişim
olduğunda, her an envanterinizi bilmeniz gerekir. Yalnızca tüketici
talepleri değişmekle kalmaz, aynı zamanda tedarik zinciri kesintiye
uğrayabilir, yüksek talep gören ürünlerin yeniden tedarik edilmesi
zorlaşır ve online siparişler birdenbire büyük bir artış gösterebilir. Etkin
envanter yönetimi, piyasada yaşanan beklenmedik güçlükler karşısında
perakende stratejilerini yeniden düzenlemede kritik öneme sahiptir.

Envanter İzlenebilirliğini Artırma
Mobil bilgisayarlar ve el tipi barkod okuyucular gibi çalışanların
kullandığı cihazlar, mağaza envanter kayıt sistemleri için konuma
göre doğru envanter sayımları sağlayarak daha iyi sipariş, toplama ve
müşteri hizmetleri sağlar. Envanter izlenebilirliğini artırın ve her barkod
okumada envanter veritabanlarını anında güncelleyin. Stok sorunlarını
belirlemek için ihtiyacınız olan envanter bilgilerini edinin, yalnızca
gereken ürünleri yeniden sipariş ederek maliyetleri en aza indirin.

Stokta Kalmama ve Stok Fazlası Durumlarını Daha İyi Yönetin
Müşteri talepleri hızla arttığında, bir gün stok fazlası olan ürünler
ertesi güne stokta kalmayabilir. Veri yakalama, mobil barkod okuma
veya kamera teknolojisi, mağaza personelini rafları kolayca okutmak,
envanter durumuna bakmak, stokta kalmama durumlarını arka oda
çalışanlarına anında iletmek ve yüksek talep gören malların hızlı bir
şekilde ikmali için iş emri fişleri göndermeleri için değerli bilgilerle
güçlendirir.

Tıkla ve Al/ Online Alışveriş, Mağazada Teslim Kapasitesini
Etkinleştirme
Bir enfeksiyon salgını gibi bir durum nedeniyle müşterilerin
mağazalarda alışveriş yapmak için kendilerini güvende hissetmemesi
durumunda online satışlar fırlar. Mobil teknolojiler online, Tıkla ve Al/
Online Alışveriş, Mağazada Teslim (BOPIS) programları için kesintisiz
işlemler sağlayabilir. Çalışanlarınız ürünleri verimli bir şekilde raflardan
alabilir, bir dağıtım merkezinden stok alabilir ve müşteriye teslim için
mal hazırlayabilir.
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Envanter Yönetimi Hatasızlığı ve Verimliliği için Çözümler
Bütünsel mobil çözümlerle envanter yönetimini düzene koyun.

El Tipi Mobil Bilgisayarlar
ve Tabletler

Zebra SmartCount™

Perakende personelinizi, envanter kullanımını
geliştiren, tıkla ve al programını basitleştiren,
stokta ürün kalmama durumlarını azaltan ve
iade süreçlerini sistematik hale getiren gerçek
zamanlı izlenebilirlik ile güçlendirin.

El Tipi Barkod Okuyucular
Tedarik zincirindeki envanteri satış noktasına
kadar takip edin ve yönetin. Müşteri BOPIS
siparişleri için mobil barkodları ve kuponları
hızla okutun.

RFID El Tipi Barkod Okuyucular
ve RFID Okuyucular

Zebra SmartCount ile mağazanın tamamındaki
stok hareketleri için gerçek zamanlı
izlenebilirlik elde edin. Sınıfının en iyisi
Zebra mobil barkod okuma teknolojisinden
yararlanan bu güçlü çözümle hatasızlık ve
verimliliği artırın, maliyetleri en aza indirin ve
sayımları basitleştirin.

Zebra SmartSight™
Zebra SmartSight ile uyumluluğu, üretkenliği
ve verimliliği artırın. Envanter sorunlarını
çözmek için otomatik zekadan faydalanın ve
kişileri ve kaynakları kullanmanın daha akıllı
yolunu keşfedin.

Zebra Prescriptive Analytics

RFID el tipi ve sabit barkod okuyucular
güvenilir, uzun menzilli performans ve ürün
düzeyinde konum bilgisi sunduğundan,
perakendeciler daha sık ve hatasız stok
sayımları yapabilir. RFID barkod okuyucular
sağlam, güvenilir ve ergonomiktir.

Zebra Prescriptive Analytics ile verilerinizi
eyleme dönüştürün. Bu anahtar teslimi SaaS
çözümü verileri otomatik olarak analiz eder,
iyileştirme fırsatlarını belirler ve doğru çalışana
tam olarak neler olduğunu ve kar, marj,
gelir, ve verimliliği artırmak için nasıl yanıt
vereceğini bildirir.

Mobil Yazıcılar
Hasarlı veya okunamayan barkodları ve RFID
etiketlerini gereken yer ve zamanda yazdırın
veya değiştirin.

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.

Envanter yönetiminizi operasyonel hale getirin ve düzenleyin,
www.zebra.com/retail adresini ziyaret edin
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
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