
Depoculukta Değişim 
Artık Yeni Standart Oldu

Çözmek istediğiniz operasyonel 
sorunları belirleyin ve önceliklendirin

Merkezden başlayın:
personel ve iş akışı optimizasyonu

Operasyonlarınızın üç önemli boyutunu
eşzamanlayın

Aşamalı yaklaşım, operasyonları aksatmadan, operasyonel izlenebilirliği kendi temponuzda 
artırmanızı sağlar.

Harekete geç:
Verilere dayalı fikirlerle 
harekete geçin, verimliliği 
artırın

Analiz Et:
Yakalanan ve sistem 
verileriyle işleme konulabilir 
bilgiler üretin, kararlarınıza 
temel oluşturun, iş akışlarını 
optimize edin ve sonraki 
adımları en iyi şekilde atın

Algıla:
İşlemsel veya gerçek zamanlı 
veri yakalama ile tüm fiziksel 
varlıklara ve kişilere dijital bir 
varlık kazandırın

Yenilikler ve değişkenlik, depo operatörlerini sürekli 
değişime ayak uydurmaya zorluyor. 
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Depo Yönetim Sistemleri

Personel ve İş Akışı Optimizasyonu
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En İyi Şekilde İlerlemek İçin Aşamalarla Hareket Edin
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sipariş miktarı
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ürün stok durumu
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Personel güvenliği 
kaygıları

Bu yeniliklerin hangilerini inceliyorsunuz?

Tedarik Zincirindeki Kesintilere Yanıt Verirken 
Operasyonlarınızın Ön Safından Başlayın
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Personel ve İşyeri OptimizasyonuMünferit ve 
tepkisel
Statik performans 
hedeflerini karşılama
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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
+1 866 230 9494
la.contactme@zebra.com

Sonraki En İyi Adımınızı Zebra Depo Gelişim Modeliyle Planlayın
Operasyonel sorunları belirleyin ve önceliklendirin

Her Boyut, Her Türlü Zorluk

İNFOGRAFİK
DEPOCULUKTA DEĞİŞİM ARTIK YENİ STANDART OLDU

Bu çerçeveyi operasyonlarıma nasıl uygulayacağımı göster

Zebra’nın kapsamı ve derinliği, donanım, yazılım, çözüm ve servis seçenekleri deponuzdaki tüm operasyonel alanlara uygundur, 
günümüzün özel lojistik sorunlarını çözer. Sonuç: minimum risk ve maksimum yatırım getirisi.
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Bizde kaç tane var
(ya da) yok? 
Stok hataları operasyonel 
verimsizliklere neden olur

Nasıl daha fazla 
işleyebiliriz? 
Daha fazla hacim,  ürün 
düzeyinde toplama ve 
stok hareketleri günlük 
işlem miktarınız artırır

Tıkanıklıkları nasıl 
azaltırız? 
Personel inisiyatifindeki, 
okutma tabanlı işlemler 
yeterince hızlı ve doğru 
değil

En iyi sonraki
adımım ne?
Kararları ölçememek ve 
anında optimize edememek

Hızla değişen talepleri 
nasıl karşılarız? 
10 adım önde olmak
günümüzde şart

1. Aşama

0. Aşama

Tüm stok hareketlerini izleyin

Modern mobil cihazlarla tüm 
personeli WMS'ye bağlayın

2. Aşama
Her işe uygun cihazları 
konuşlandırın, konforu 
artırın ve verileri sorunsuzca 
yakalayın

Dinamik mobil iş akışları için 
WMS optimize edin

3. Aşama
Mevzuata uyumun önemli 
olduğu hedef bölgelerde 
verileri otomatik yakalayın

Özel durumları yöneterek 
işgücünüzden verimli 
şekilde yararlanın

5. Aşama
Akıllı otomasyonla tüm 
sensörlerdeki verileri
birleştirin

Gerçek zamanlı öngörün ve 
uyum sağlayın

4. Aşama
 Gerçek zamanlı konum 
verileriyle operasyonel 
izlenebilirlik kazanın

İşlere en yakın personeli 
veya varlığı kullanın

Otomatik alarmlarla 
süreçlerdeki adımları azaltın

Bizimle iletişime geçin.

Temel veri 
yakalama

https://connect.zebra.com/warehousehub_tr?homepagecontact=open

