İŞ BAŞINDA GÖRÜN
TEDARİK ZİNCİRİ ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tedarik Zinciri
Çalışanlarının Sağlık ve
Güvenliğini Sağlamaya
Yardımcı Olun
Elzem hizmet veren işyerlerinin dağıtım ve sipariş gerçekleştirme merkezleri,
global ekonomimizi ayakta tutmak için bu enfeksiyon salgını sırasında
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu işletmeler için bu, çalışanların sosyal
mesafesini korumak için en iyi uygulamalar tasarlamak, temizlik prosedürlerinin
uygulanmasını sağlamak ve yüzeylerle fiziksel teması olabildiğince azaltmak
anlamına gelir. Neyse ki, zaten sahip olduğunuz teknoloji çözümün bir parçası
olabilir.

Çalışanların Sosyal Mesafesini Korumak
Depolama operasyonları genellikle geniş bir alana yayılsa da, küçük çalışan
gruplarının birbirine yakın olmasını gerektiren birçok durum vardır. Çalışanlarınız
için mobil cihaz erişimi sağlayarak, kendi alanlarında güvenli bir mesafede
çalışmalarını sağlayabilirsiniz.

• Mobil bilgisayarlarına bir bas-konuş (BK) ve mesajlaşma uygulaması yüklemek
yüz yüze görüşmelerin yerini alabilir.

• Mobil baskı, bir yazıcı bulmak için tesisi kat ederek başkalarıyla temasa
geçmelerini önleyerek çalışanların depo katında kalmasını sağlayacaktır.

• Araca monte bir mobil bilgisayar ile uzun menzilli okuma, forklift sürücülerinin
araçlarından inmeleri gereğini ortadan kaldırır.

• El tipi ve giyilebilir mobil bilgisayarlar, çalışanların toplama siparişlerini
doğrudan cihazlarında almalarını sağlayarak kağıttan yapılmış alım biletlerini
fiziksel olarak alma ihtiyacını ortadan kaldırır. Veya doğru uygulama ile,
siparişler çalışanların bölgelerine veya konumlarına göre atanarak çalışanların
birbirlerinin yakınından geçmeleri önlenebilir.

Temizlik ve Sterilizasyonun Üstesinden Gelme
Deponuzu ve varlıklarınızı temiz ve steril tutmak hiç bu kadar önemli olmamıştı.
Prosedürlerin sık sık derin temizlik içerecek şekilde değişmesi yeni normal
olacaktır. Nelerin temizlendiğini, nasıl temizlendiğini ve kimin nerede
bulunduğunu takip etmek, enfeksiyon kaynaklarını belirlemeye veya enfeksiyon
olmadığından emin olmaya yardımcı olacaktır.

• Deponuzda mobil bilgisayarların, tabletlerin ve barkod okuyucuların
kullanılması, iş istasyonlarında ve fork lift kamyonları, toplama araçları,
cihazlar, sepetler ve palet krikoları gibi paylaşılan ekipmanlarda temizlik
faaliyetlerinin elektronik, zaman damgalı kayıtlarının tutulmasına yardımcı olur.

• Cihazda bulunan videolar aracılığıyla yerinde eğitim, temizliğin doğru şekilde
yapılmasını sağlar.

• Personel yaka kartları iş başlangıcında mevcut sağlık durumlarının
kaydedilebileceği bir kioskta, işyerine girişte ve işten çıkışta da vardiyaları
sırasında etkileşime girdikleri alanları göstermek üzere okunabilir.
Bu çözümler çalışanlarınızın sağlık ve güvenliğinin sizin kontrolünüzde olmasını
sağlar.

Temassız Operasyonların Geliştirilmesi
Teslimat belgeli iş akışları gerektiren operasyonlar için, teslimat işlemi sırasında
insanların paketlere ve cihazlara dokunma sayısını azaltmak önemlidir. Teslim
belgesinin fotoğrafı çekilerek elektronik fiş gönderilmesi temas noktalarının
sayısını azaltacak, işlemin elektronik kaydını tutacak ve çalışanların sosyal
mesafeyi korumasına yardımcı olacaktır.
Zebra cihazlarınızı nasıl dezenfekte edeceğinizi öğrenin.
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Tedarik Zinciri Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliğini
Sağlamaya yönelik Çözümler
Dayanıklı Mobil Bilgisayarlar

Mobil Yazıcılar

Android™ tabanlı Zebra Mobil Bilgisayarların
büyük ekranları vardır ve kullanımları kolaydır.
Kurumsal sistemlerin, iş emirlerini doğrudan
çalışanlara aktarmasına olanak vererek çalışanların
bir sonraki görev için sürekli olarak yöneticilere
danışmaları gerekmesini önler. Ayrıca, bas-konuş
(BK), mesajlaşma, teslim belgesinin fotoğrafla
doğrulanması ve cihaz uygulamalarında videoya da
olanak verir.

Sabit bir yazıcıya gidip gelmeleri gereken süreyi
sınırlandırarak, bu arada başkalarıyla karşılaşmaları
veya baskı için sırada beklemeleri gerekmesi
durumlarını ortadan kaldırarak, çalışanları kendi
çalışma alanlarında tutun ve sosyal mesafenin
uygulanmasını teşvik edin.

Zebra Workforce Connect™, Zebra
Savanna® tarafından desteklenir
Bas-konuş (PTT), kurumsal sınıf güvenli mesajlaşma
ve GPS ile dış mekan konumlandırma sağlayan bir
dizi araçla iletişim ve işbirliği için kurumsal verilere
ve uygulamalara erişim sunan Zebra cihazından
yararlanın.

Cihaz Üzerinde Video Eğitimi
Bu lisanslı Cihaz Üzerinde Video uygulaması
aracılığıyla cihazlara, cihazların nasıl temizleneceğini
ve bakımının nasıl yapılacağını gösteren veya belirli
temizleme protokolleri hakkında talimatlar veren
eğitim videoları yükleyin. Bu hizmet hakkında daha
fazla bilgi.

Zebra FulfillmentEdge
Mevcut depo yönetimi sisteminizden (WMS) gelen
verileri kullanarak lineer süreçleri, bir çalışanın
konumunu, söz konusu konumda yapılması
mümkün olan tüm görevleri ve gelen siparişlerin
öncelik sırasını dikkate alan dinamik iş emirleri ile
değiştirebilirsiniz.

İnteraktif Kiosklar
Çalışanların yaka kartlarını okutmaları ve tesise girip
çıkışları için etkileşimli kiosklar veya ultra dayanıklı
tabletler ve barkod okuyucular içeren istasyonlar
kurun.

Uzun Menzilli Barkod Okuyuculara Sahip
Araca Monte Mobil Bilgisayarlar ve
Tabletler

Endüstriyel ve masaüstü yazıcılar
Temizlik için kaydedilmesi gereken ekipmanı,
varlıkları, cihazları ve istasyonları etiketlemek
için sıralı varlık etiketleri yazdırın. Zebra sabit
yazıcılar, söz konusu yüzeye en iyi yapışacak ortamı
kullanmanıza olanak tanır.

Kart Yazıcılar
Yalnızca vardiyadaki çalışanları tanımlamak
ve bunlara erişim sağlamak ve binaya kimin
girdiğini ve binadan kimin çıktığını takip etmekte
kullanılabilecek çalışan yaka kartları kodlayın ve
yazdırın. Temizlik prosedürleri gibi etkinlikleri
kaydetmek için yaka kartlarını okutun.

Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri
Belirli varlık ve ortamlarda kullanımın yanı sıra,
kimyasallara, aşınmaya, pürüzlü ve kavisli yüzeylere
karşı direnç sağlayan önceden test edilmiş
malzemelerle çok çeşitli çevresel koşulları ele alın.
Çalışanlar, henüz temizlenen ve sterilize edilen
varlıkları kaydetmeye başlamak için varlık etiketini
kolayca okutabilir.

Zebra Bağımsız Yazılım Firmaları
Zebra, zaten sahip olduğunuz veya
operasyonlarınıza eklemeyi planladığınız mobil
bilgisayarlar için uygulamalar geliştirebilen kapsamlı
bir iş ortağı ekosistemine sahiptir. Temizleme ve
sterilizasyon prosedürlerini takip etmek, temizlik
etkinliğini elektronik bir forma veya uygulamaya
kaydetmek bir varlık etiketinin ve yaka kartının
okunması kadar basit olabilir. Size yardımcı olacak
bağımsız bir yazılım firması bulmak için iş ortağı ve
uygulama bulucu sayfamızı ziyaret edin.

Fork lift kamyonu sürücüleri, her yükseklikteki
raf konumlarını doğrudan araçlarından okutarak
araçlarında ve diğer çalışanların uzağında kalabilirler.

Zebra'nın depo çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek
için, www.zebra.com/warehouse 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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