Intelligent Edge
Solutions
İşletmenizin ön saflarındaki çalışanlar için
performans üstünlüğü

Benzersiz Kurumsal İzlenebilirlik
Herşey barkod şeritleriyle başladı. Dijital bilgi gelişmeye
başladığında, Zebra zaten bunu çoktan yapmıştı. Perakende
sektöründe devrim yaratan ilk el tipi lazer barkod okuyucu ile ön
saflardaki çalışanların ürünleri okutmasına yardımcı olduk. Bu,
işletmelerin daha önce neleri yapamadığını net bir şekilde görmelerini
sağlayan günümüz Zebra çözümlerinin sadece başlangıcıydı.
Çözümlerimiz müşterilerimize 50 yıldır performans üstünlüğü sunarak
büyüme, verimlilik ve hizmet seviyelerini artırmaya yardımcı oldu.
Her varlığa, envantere ve sürece birbirine bağlı bir dijital imza
veren işletmeler net bilgi, yüksek doğruluk ve daha hızlı iş akışları
ile çalışır. Zebra ile riskleri daha iyi kontrol edebilir, temel envanteri
tükenmeden önce yeniden sipariş edebilir, maliyetleri nerelerde
azaltabileceklerini öngörebilir ve operasyonel verimliliği büyük
ölçüde artırabilirler.
Çığır açan fikirleri hayata geçirdik ve 5.300'den fazla patent aldık.
Akıllı, bağlantılı çözümlerde tanınmış bir sektör lideri olarak, küresel
pazardaki kuruluşların güvenini kazandık, 45 ülkede 100'den fazla
ofisle çeşitli sektörlerde Fortune 500 listesinde yer alan neredeyse
her şirkete hizmet veriyoruz.
Kurumsal çalışmalarınız karmaşıklaştıkça, taleplere akıllı üstün
çözümlerle cevap veriyoruz. Zebra, %95’lik muazzam envanter
izlenebilirlik oranıyla perakende sektörünü yeniden tanımlıyor.
Üreticilerin verimliliğini etkileyici bir şekilde %20 artırıyoruz. Bizi
sadece işyerinde değil, aynı zamanda futbol sahasında, NFL'nin
Resmi Saha Oyuncu Takip Sağlayıcısı olarak, her oyuncu ve her
oyunda gerçek zamanlı verilerle oyunu sonsuza kadar değiştirirken
bulabilirsiniz.
Bu nedenle Gartner Inc.’in Ocak 2020 Magic Quadrant Global İç
Mekan Konumlandırma Hizmetleri raporunda üst üste iki yıl Lider
olarak konumlandırılmamız şaşırtıcı değil.*
Sektörünüz veya koşulunuz ne olursa olsun, Zebra size performans
üstünlüğü sağlayabilir.

*Gartner, Inc., “Magic Quadrant Global İç Mekan Konumlandırma Hizmetleri,” Tim Zimmerman,
Annette Zimmermann, 18 Şubat 2021. Bu grafik, Gartner, Inc. tarafından daha geniş bir araştırma
raporunun parçası olarak yayınlanmıştır ve belgenin tamamı kapsamında değerlendirilmelidir.
Söz konusu Gartner dokümanı, Zebra Technologies’den temin edilebilir. Gartner, araştırma
yayınlarında bahsi geçen herhangi bir firmayı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji
kullanıcılarına yalnızca en yüksek dereceye veya diğer özelliklere sahip firmaları seçmeleri
yönünde öneride bulunmaz. Gartner araştırma yayınları Gartner'ın araştırma kuruluşunun
görüşlerinden oluşmakta olup, kesin bilgiler olarak yorumlanamaz. Gartner bu araştırma ile ilgili
ticari elverişlilik ya da belirli bir amaca uygunluk dahil, açık ya da zımni tüm garantileri reddeder.
GARTNER, Gartner, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD'de ve uluslararası alanda tescilli ticari
markası ve hizmet markasıdır ve burada izin alınarak kullanılmaktadır. Tüm hakları saklıdır.
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Zebra RFID
Daha fazla dönüşüm. Sıfır sorun.
Dönüşümü sorunsuz halledin. Zebra’nın en geniş, sahada kanıtlanmış RFID portföyü
sayesinde farklı üreticilere ait çözümlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan
sorunları en aza indirin, benzersiz hatasızlık ve birlikte çalışabilirlik elde edin. Sistem,
cihaz ve personeli geliştiren bir platform oluşturmak için Zebra’nın uzun yıllara
dayanan RFID uzmanlığından yararlanın. Destek ve iş ortakları ekosistemi sayesinde
önünüz açık.

RFID Yazıcı Kodlayıcılar
Doğru, ölçeklenebilir RFID kodlama

El Tipi ve Eller Serbest RFID
Okuyucular
Gözden uzak ama elinizin altında
Varlıkların takibini, tespitini ve sayımını
mobilize edin. Zarif el tipi, eller serbest tipi
cihazlar, dayanıklı biçim faktörleri ve RFID
kızakları arasından seçim yapın.

İşiniz güvenilir verilere ihtiyaç duyar.
Zebra, RFID etiketleri, markaları ve kartları
ihtiyacınız olan yerde ve zamanda doğru
kodlayabilen, endüstrinin en geniş yazıcı
serisini sunuyor.

Sabit Okuyucular ve Antenler
Envanter izlenebilirliğinde yeni seviye
Sabit okuyucularımız ve antenlerimiz
varlıklarınız hareket ederken onları takip
etsin. Yüksek verimlilik ve yüksek kapasiteli
performans için üretildiklerinden, müşteriye
dönük ortamlara veya zorlu çalışma
alanlarına gidip gelen kritik öğeleri her
noktadan yönetebilirsiniz.

RFID Tasarımı Özel Hizmeti
(Signature Service)

Onaylı RFID Sarf
Malzemeleri
Yüksek performanslı termal
malzemeler ve inlay'ler
İhtiyaçlarınızı karşılamak için
önde gelen üreticilerin inlay’lerini
kullanan Zebra’nın stoğunda
geniş bir uygulama yelpazesinde
kullanım için çeşitli boyutta ve
malzemelerden oluşan ve özel
çözümler sunmak için uyarlanabilen
30'dan fazla RFID etiketi
bulunmaktadır. Her biri, Zebra
inlay'lerine veya lider markalardan
gelen son nesil çiplere sahiptir.

Tüm RFID projelerinin hızını ve
kazancını artırır, maliyetini düşürür.
Alanında lider olan Zebra, RFID projenizin
yatırımınızdan beklediğiniz iş performansı
iyileştirmelerini sunmasını sağlayacak
deneyime sahiptir.

zebra technologies
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Zebra MotionWorks®

Fark Yaratan
Sonuçlar:

Powered by Zebra Savanna™

İşletmenize tam üstünlük kazandıran konum/lokasyon çözümleri
Her şeyi izleyebildiğiniz ve gerçek zamanlı verilerden elde edilen bilgileri işleme
alabildiğinizde, her şeyi başarabilirsiniz. Ve Zebra MotionWorks® konum çözümleri
tam olarak bunu sunar. Kritik varlıklarınızın izlenebilirliğini otomatikleştirmek,
kuruluşunuzu işleme dönüştürülebilen bilgilerle donatan verileri tanımlayarak
üretkenliği ve verimliliği artırmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

%80

Kayıp cihazlar nedeniyle
oluşan iş gecikmelerindeki
düşüş oranı

%20

Ekipman kullanımında
iyileşme oranı

Zebra MotionWorks® Asset
Powered by Zebra Savanna™

Varlıkların konumunu kazanca dönüştürün
Tüm önemli varlıklarınızın nerede olduğunu, durumlarını
ve koşullarını bir bakışta öğrenin.
• Eksik veya yanlış yerleştirilmiş varlıkları aramaya
harcadığınız süreyi azaltın

• Manuel işlemleri azaltarak verimliliği artırın
• Daha düşük varlık kaybı maliyetleri

Zebra MotionWorks® Sport
Powered by Zebra Savanna™

Sahayı ve çalışanlarınızı tüm yönlerden görün

Zebra MotionWorks® Yard
Powered by Zebra Savanna™

Açık alanları ve deponuzu düzenli tutan takip
Açık alanları ve sefer sürelerini optimize etmek, iş
hacmini artırmak ve maliyetleri düşürmek için stratejik
ve anlık bilgileri kullanın.
• Gerçek zamanlı işleme dönüştürülebilir verileri
kullanarak treyler hareketlerini otomatikleştirin

• Alanı artırmadan verimliliği artırın
• Boşa geçen süreleri ve boş kalan yükleme
alanlarını azaltarak yakıt ve bakım maliyetlerini
düşürün

Oyuncuları keşfetmek ve kazanan stratejiler
oluşturmak için gerçek zamanlı performans
istatistiklerini kullanın.
• Antrenörlerin sporcuları yüksek performansta
tutmalarına yardımcı olarak sporcu
performansını optimize edin

• Koçluğu ve eğitimi tutarlı, ileri veri analiz
yöntemiyle güçlendirin
• Oyuncu istatistiklerini televizyonda, mobil
bağlantılarda ve stadyumlarda yayınlayarak
hayranlarla etkileşim kurun

• Randevu yönetimi ile zamanı optimize edin

Zebra MotionWorks® Signature Service

Zebra MotionWorks® Material
Powered by Zebra Savanna™

Gözünüz her an her yerde ve her şeyin üzerinde
Süreçleri optimize etmek, israfı ortadan kaldırmak
ve zamanında teslimat için ikmallerde sürekliliği ve
otomasyonu sağlayın.
• Parça eksikliğine bağlı aksamaları durdurun

• Ekstra envanter taşıma maliyetlerini düşürün
• Farklı tedarikçilerden ikmal emirleri oluşturun
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MotionWorks konum çözümü kurulumunu hızlandırın.
• Uygun tasarım, mimari, eski IT sistemlerinizle
entegrasyon ve kullanıcı benimsemesiyle kurulumu
sağlayın

Konum Teknolojileri
Donanım ve Yazılım
Fiziksel operasyonlarınızın dijital bir görünümü
Zebra menzil, hatasızlık ve hassasiyet konusundaki çok çeşitli gereksinimleri
karşılamak amacıyla, konum verilerini yakalamak için sınıfındaki en iyi donanım
seçeneklerinden oluşan komple bir portföy sunar. Zebra, bu konum verilerini
anlamlı bilgilere dönüştüren Zebra MotionWorks Enterprise platform gücü ile
birlikte kuruluşunuzda gerçek zamanlı takip özelliğinin faydalarını en üst düzeye
çıkarmak için ihtiyacınız olan konum uzmanlığını sunar.

Ultra Genişbant Çözümleri
Zebra, çok sayıda varlık yönetimi uygulamasına izin veren
gerçek zamanlı bir konumlandırma sistemi (RTLS) izleme
sistemi olan Ultra Genişbant Çözümleri (UWB) ile gerçek
zamanlı izlenebilirlik sunar. Personel ve teçhizatı içeride ve
dışarıda hatasız takip edin. UWB sistemi, kurulum kolaylığı,
izlenebilirlik, ölçeklenebilirlik, performans, varlık takibi ve
etiket yönetimini geliştirerek sektördeki en düşük sahip olma
maliyetini sunar.

WhereNet
WhereNet (RTLS), karmaşık ve tehlikeli ortamlar dahil tüm
ortamlarda çok uzun menzilli RTLS özelliği ve performansı
sunar. WhereNet'in uzun etiket-sensör menzili, maliyet etkin
bir RTLS ağ altyapısıyla varlıklarınız hakkında gerçek zamanlı
izlenebilirlik ve durum bilgileri elde etmenizi sağlar.

Bluetooth® Düşük Enerjili Cihazlar
Bluetooth® Parıldak ve Köprüleri ürün ailemiz çabuk ve
kolay biçimde dağıtılabilen, birden çok form faktörü ve fiyat
seviyesine sahip ürünlerden oluşur ve varlık takibi ve diğer
konumlandırma çözümleri için kullanılabilir.

Zebra MotionWorks® Enterprise
Powered by Zebra Savanna™

Zebra MotionWorks Enterprise, işletmelerin kurumsal
varlıklarının konumunu işleme konulabilir ticari bilgilere
çevirmelerini sağlayan yenilikçi bir platformdur. Bu platform,
personel, ekipman ve sarf malzemeleri gibi çok sayıda
kurumsal kaynağa ait algı ve durum verilerini toplar, yönetir ve
analiz eder ve tüm kaynakların konum ve durum izlenebilirliğini
tek bir entegre yönetim konsoluna taşır.

zebra technologies
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Zebra SmartPack™
Powered by Zebra Savanna™

Yük kullanımına yönelik izlenebilirliğinizi
artırın ve kritik işlem sürelerini azaltın
3 boyutlu sensör teknolojisi, RGB kamera, uç cihaz veri
toplama ve analiz kombinasyonuyla:

• Çok sayıda yükleme alanı kapısı veya konteynerdeki yük
yoğunluğu, treyler veya konteyner doluluğu, yük kalitesi,
duvardan duvara inşa profilleri ve devam eden yüklemelerin
görüntülerini tek panelde toplayın
• Operasyonel verimliliği artırmak için zamanında işlem ile
maliyeti dinamik olarak dengeleyin

• Treyler veya konteyner doluluğunu daha iyi yöneterek
nakliye maliyetini azaltın

Treylerle çapraz yüklemeden hava kargo konteynerli yükleme
istasyonlarına kadar her yerde tüm gelen ve giden iş akışlarını izleyin.
Yükünüzü nereye (veya nasıl) gönderdiğinizden bağımsız olarak
maliyetleri düşürürken yatırım geri dönüşü ve verimlilik elde edin.
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Zebra Akıllı Otomasyon
Çözümleri
İnsanları ve kaynakları kullanmanın daha
akıllı yolu
Yeni olanağa hoş geldiniz. Zebra Akıllı Otomasyon
çözümleri sahadaki performans üstünlüğünüzü,
avantaj sağlayacağınız şekilde dönüştürmenizi
sağlar. Çalışanlar, tekrar eden işlerden kurtulup
en çok değer katacakları yere katkıda bulunmakta
serbest kalır. İş akışları dinamik ve son derece
verimli hale gelir. Ve daha akıllı kararlar ve daha
dinamik operasyonlar, verilere dayalı zeka ile
desteklenir.

Zebra FulfillmentEdge™
Powered by Zebra Savanna™

Eski Depo Yönetim Sisteminizi (WMS) 21. yüzyılın beyin
gücüne dönüştürün
Depo yönetim sisteminize FulfillmentEdge™ eklediğinizde, çalışanlarınızın
gerçek zamanlı konumuna ve görev önceliklerine bağlı olarak, doğrusal,
statik süreçleri dinamik iş akışlarına dönüştürürsünüz. Her kaynağı bu
şekilde optimize edersiniz.

Eğitim süresini azaltın

%

90

• Depo yönetim sisteminizi (WMS) yükseltme riskinden ve maliyetinden
kaçının
• İşlemleri ve kaynakları optimize eden iş akışlarını dinamik olarak üretin
• Çalışanların birbirlerine olan uzaklığına ve önceliklerine göre gerçek
zamanlı olarak görevler ekleyin

Sipariş karşılamayı hızlandırın

%24

• Zebra Kafaya Monte Ekran ile çalışanların görüş alanına
net talimatlar koyun

Zebra SmartSight™
Satışları ve memnuniyeti artırmak için raflardan bilgi alın
SmartSight™ ile müşterilerinize eksiksiz raflar sunun. Raftaki ürünleriniz
hakkında sorunları saptamak ve düzeltici yöntemler bularak mevcut
durumu ve operasyonları geliştirmek için artırılmış zeka özellikli SmartSight
kullanın.

Envanter izlenebilirliği
ve doğruluğu

%95

• Rakiplerin 2 katı çalışma süresi ile daha fazla kategoriyi daha sık kapsayın
• Ürün sorunlarını satışları etkilemeden önce çözün
• Daha kişisel deneyim için, çalışanların müşterilerle ilgilenmesini sağlayın

65

saat iş gücü
tasarrufu/hafta/mağaza

• Uzaktan bakım ve yönetim ile IT ekibinin yükünü azaltın

zebra technologies
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Zebra SmartLens® Retail
Powered by Zebra Savanna™

Mağaza genelindeki izlenebilirlik ile
perakendenin görünümünü iyileştirin
SmartLens® for Retail, envanter ve varlıkların %100'e
yakın gerçek zamanlı izlenebilirliği ile perakendenin
dijital dönüşümüne liderlik ediyor. Dönüşümsel
platformu, benzersiz operasyonel izlenebilirlik sunar.
• Müşterilerin istediği ürünleri hızlıca bulun
• Müşteriler geldiğinde ürünlerin teslim alınmaya hazır
olması için online siparişleri hızlı ve doğru hazırlayın.
Stok tükenmesini ve stok fazlasını ortadan kaldırın ve
kaçırılan satışları önleyin
• Hırsızlığı önlemek için gerçek zamanlı ürün hareketi
hakkında bilgi edinin

Mağazanızdaki her şeyin konumunu
algılayın ve kaydedin
İşletmenizi her yönüyle iyileştirmenin temel
unsuru: anında ve eksiksiz operasyonel
izlenebilirlik.
Daha Fazla Satış Fırsatı Yakalayın
• Envanter ve stok ikmali için otomatik bilgilerle
mağaza içi işlemleri dönüştürün
• Ürün bulunabilirliğini en üst düzeye çıkararak
satışları artırın
• Mağaza içi işlemleri otomatikleştirerek işçilik
maliyetlerini azaltın

Sipariş Karşılamayı Hızlandırın
• Aynı gün mağazadan teslim siparişleri
kolayca hazırlayın
• Mağaza içi envanteri web sitenizde hatasız
gösterin
• Online siparişlerin gönderimini hızlandırın

Fire ve Hırsızlığı Azaltın
• Ödenmemiş ürünler çıkış kapılarına
yaklaştığında alarmlar çalar
• Kapsamlı izlenebilirliğe sahip
olduğunuzda ürünler asla yanlış
yerleştirilmez
• Ürün ve varlıklardaki fireyi azaltın

Operasyonel Tasarrufları Artırın
• Döngü sayımlarının maliyetinden vazgeçin;
SmartLens bunu sizin için yapar
• Aşırı stoklanma yer ve taşıma maliyetlerini
azaltın
• Otomasyon, müşteri hizmetlerine
odaklanmaları için çalışanlardan en iyi
şekilde yararlanmanızı sağlar
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Zebra Prescriptive Analytics™
Powered by Zebra Savanna™

Raporları azaltın. İşlemleri artırın.
Zebra Savanna platformunun önemli bir bileşeni olan Zebra Prescriptive Analytics™ ile ön
hatta çalışanların karlarını, marjlarını ve verimliliğini artırın. Yeni nesil makine öğrenimi ve
yapay zeka, eyleme dönüştürülebilir bilgileri verilerden otomatik ve neredeyse gerçek
zamanlı şekilde ayırarak uygun paydaşlara doğrudan dağıtır. Tipik Zebra Prescriptive
Analytics müşterisi, yerleştirme sonrası altı ay içinde satışlarda artış, daha iyi tüketici
deneyimi ve iş gücü verimliliğinde artış fark eder.

Ön Saflardaki
Çalışanları
Güçlendirin
• Satış ve Elektronik İş İlişkisi

Etki Alanları:

(EBR)

• Fireyi azaltın

• Envanter doğruluğu

• Kontrollü ürün satışları için risk azaltma

• Dolandırıcılığı önleme

• SKU ile marj iyileştirmesi

• Sepet boyutu artışı

• Planlama ve Satın Alma

• Satıcı/çalışan mevzuat uyumu

• Ve daha fazlası...

• Lojistik

• Envanter

• DC Operasyonlar
Daha Az Sayıda Rapor
Rapor tabanlı analitik çözümlerin aksine Zebra Prescriptive Analytics, verileri
otomatik olarak yorumlar ve açıklayıcı işlemlerle akıllı görevler verir. Açmanızı,
analiz etmenizi, yorumlamanızı ve bilgileri almanızı gerektiren raporlar yerine
basit ve hedefli işlemler getirilebilir.

Düz Metin Yönergeleri
Raporlar birçok şekilde yorumlanabilir. Zebra Prescriptive Analytics,
tek bir gerçek sunar - tam olarak ne olduğu ve bu konuda tam olarak
ne yapılması gerektiği. Tartışma yok.

Tüm Servisler Dahil
Zebra Prescriptive Analytics sözleşmelerine sınırsız bir kullanıcı
modeli ve ücretsiz eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri
dahildir. İster kullanıcıları eğitin, ister veriler yükleyin, ister yeni
sürümler kurun, uzmanlarımız sürpriz ücretler talep etmeden
başarınıza yardımcı olur.

Sektörün En İyisi Yerleştirme Süreleri
Yatırımlarınızın dönüşünü (ROI) almak için aylarca beklemeye
gerek yok. Zebra Prescriptive Analytics, rakip çözümlerden
çok daha hızlı kurulur ve çok az IT müdahalesi gerektirir veya
hiç gerektirmez. Birkaç hafta içinde kullanıma hazırsınız.

Zebra Prescriptive Analytics Modülleri

Lojistik
Logistics

DC
DC
OperasOperations
yonları

Envanter
Inventory

Satış
Sales
&&
EBR
EBR

Mobile

Planlama
&
Planning ve
Alım
Buying

Pazarlama
Marketing

• Mobil Saha Uygulaması
• Pazarlama

Zebra SmartCount™
Güvenebileceğiniz envanter doğruluğu
Zebra SmartCount™, perakende sektöründeki
en kapsamlı otomatik okumalı fiziksel envanter
çözümüdür. Basit, kullanıma hazır kurulum ile Zebra
SmartCount™, firma genelinde kritik öneme sahip fiziksel
envanter sonuçları hakkında bulut tabanlı, gerçek zamanlı
izlenebilirlik sunar. Üçüncü taraf envanter hizmetlerine
kıyasla %25 ila %50 tasarruf elde edin.
Hatasızlığı Artırın. Maliyetleri Düşürün.
• Stok sayımını uzmanları yapsın. Yani satış elemanlarınız ve
personeliniz... Stok sayımı için dışarıdan hizmet almaya,
zorluklara ve ekstra maliyete son verin.
Sayımları Basitleştirin
• Kullanımı çok kolay olan SmartCount, olağanüstü sonuçlar
verir ve fiziksel envanter programınızın kontrolünü sağlar
Mağazada Neler Olduğunu Sayım Yapılırken Görün
• Fiziksel envanteriniz sayılırken, firma çapında gerçek zamanlı
izlenebilirlik elde edin
• Kullanımı kolay panolar ve analizler, her mağaza/ilçe/bölge ve
kurumsal kullanıcıya envanter durumu ve ölçümleri, denetim
sonucu, verimlilik verileri ve daha fazlasını sunar

Zebra Envanter Çözümleri ile bir yıl içinde
neler sağlandı?

60,000’DEN
FAZLA
mağaza envanter etkinliği

62
Ülkede

%25 - %50
maliyetlerde azalma
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Zebra Workforce Connect™
Powered by Zebra Savanna™

Boşlukları kapatın, fırsatların önünü açın
Ön saflarda çalışanların yoğunluğunu işlemsel
görevlerden yüksek değerli etkileşimlere kaydırın.
Müşterilere ve hastalara daha iyi hizmet verebilmek
için sorunları yerinde çözmeleri ve bilişsel becerilerini
göstermeleri için onları dijital araçlarla güçlendirin.
Ön saflardaki iş gücünüz için en eksiksiz çözüm
olan Zebra Workforce Connect™ ile kritik iş akışlarını
tamamen birbirine bağlı bir platformda birleştirin.
Ön saflardaki çalışanları birbirine bağlamak ve
güçlendirmek için Zebra mobil cihazlara veya üçüncü
şahıs cihazlara güçlü ses ve mesajlaşma özellikleri
ekleyerek iletişim imkanlarını artırın.

Kullanım raporları alın ve personel
etkinliğine ve performansına ilişkin
işleme dönüştürülebilir bilgiler oluşturun
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atayın, görevleri görüntüleyin ve
tamamlayın

Zebra Akıllı Dolapları
Kurumsal mobil cihaz depolama ve yönetimini optimize edin
15 yılı aşkın deneyimle tasarlanan ve
geliştirilen Zebra Akıllı Dolaplar, varlıklarınızın
ve iş akışlarınızın yüksek performans ve
optimum güvenlikle birlikte çalışmasını
sağlamaya yardımcı olmak için, kurumsal
mobil bilgisayarlarınızın, mobil yazıcılarınızın
ve tabletlerinizin kullanımını ve üretkenliğini en
üst düzeye çıkarmak için uyarlanabilir uçtan
uca depolama çözümleri, yazılım otomasyonu,
güvenlik uygulamaları ve sürekli destek
portföyü sunar.

Yazıcılar
Learning as a
Service

İş Akışı ve Tasarım
Danışmanlığı

Yazılım
Entegrasyonu

• Performansı en üst düzeye çıkarmak için
birleştirin ve bağlayın
• Yetkisiz kullanımı engelleyerek cihazlarınızı
koruyun
• Yazılım odaklı yönetim sayesinde iş akışlarını
otomatikleştirin
• Konseptten dağıtıma, kullanımdan operasyonlara
kadar desteğe erişin

Program
Yönetimi

RFID Tasarım
Mobil Bilgisayarlar

Özel Portföy

Standart Modüler Portföy

Raflar

•
•

Toplu erişim
Çoklu cihaz
konfigürasyonları

Dolaplar

•
•
•
•
•
•

Gelişmiş güvenlik
opsiyonları
Yazılım odaklı güvenlik
Cihaz kayıp ve hasarlarını
azaltma
Gösterge paneli
raporlama
Pil şarj durumu
Cihazlara hızlı erişim
sayesinde optimum iş
akışları

Kızak Kilidi

•
•
•
•
•

Güvenlik ve hesap
verebilirlik sunan mekanik
kilitleme
Yazılım odaklı güvenlik
Cihaz kayıp ve hasarlarını
azaltma
Pil şarj durumu
Zebra Akıllı Raflar ve
Dolaplar ile Uyumlu

El Arabaları

•
•
•
•
•

Müşteriye özel kullanım örnekleri ve projeler
Müşterilerin ortamına özel çözümler
İş akışı otomasyonunu ve verimliliğini artırır
Depo ve Dağıtımda birincil kullanım durumları
15 yılın üzerinde kanıtlanmış tasarım, kurulum,
entegrasyon, kullanım ve cihaz ömrü yönetim
performansı

Reflexis ONE™

Ölçülebilir Sonuçlar:

Ön saflardaki çalışanlarınızın gücünü ortaya çıkarın

%3 - %5

Bulut tabanlı, gerçek zamanlı çalışma platformu olan Reflexis
ONE™, sahada çalışmayı basitleştirir, çalışan katılımını geliştirir
ve üstün bir müşteri deneyimi sunmanızı sağlamak için
işgücü yatırımını optimize eder.
Kullanımı kolay, mobil öncelikli bir görev yönetimi
çözümüyle ön saflardaki çalışanlar için saha
operasyonlarını basitleştirin.
• Ön saflardaki çalışanların daha verimli ve üretken çalışmasını
sağlayın
• Gelişmiş bir kural motoruyla kurum, sistem ve cihaz tarafından
oluşturulan tüm görevleri gerçek zamanlı olarak önceliklendirin
ve atayın

İşgücü harcamalarını azaltın

%45 - %65
Görev tamamlanma oranlarını
artırın

%24 - %30
Planlama maliyetlerini azaltın

• Promosyonların tüm merkezlerde tutarlı uygulanmasını sağlayın
• Sahadaki yöneticileri ve çalışanları müşterilere yardımcı olmak
için hazır tutun
• Müşteri deneyimini etkileyen her şeyi mobil öncelikli tek bir
platformdan yönetin

Ön saflardaki çalışanlarınızın gücünü ortaya çıkarmak
için yapay zeka destekli işgücü bütçeleme, tahmin ve
zamanlama ile işgücü yatırımlarını optimize edin.

2 Saat

Saha yöneticisinin
bulunurluğunu haftada
2 saate kadar artırın

• Her şube için en önemli işleri planlayın
• Şubelerinizin doğru işleri yapmak için doğru zamanlarda doğru
kişilere sahip olmasını sağlamak için talepleri önceden tahmin
edin
• Doğru işgücü tahminlerini ve çizelgelerini otomatik olarak
oluşturma imkanı ile yönetici zamanından her hafta saatlerce
tasarruf edin
• İlişkilendirme becerilerinden yararlanmak ve esneklik
sağlamak için şubeler arasında planlama yapın

yonları Basitleşt
irin
eras
p
O

İcra ve
İletişim
Çözümleri

Self servis kontrol ile ön saflardaki çalışan üretkenliğini,
katılımını ve yerinde tutulmalarını iyileştirin
Ön saflardaki çalışanların, program değişikliklerini
görüntülemek, düzenlemek ve onay almak için mobil
öncelikli tek bir platformla şirket politikasına uygun olarak
programlarını kontrol etmelerini sağlayın.
• Haftalık ve aylık programları görün

Analitik ve
Raporlama

MyWork

Yapay
Zeka

TM

• Vardiya almayı veya değiştirmeyi talep edin
• İzin isteklerini gönderin ve düzenleyin

Bugün perakende, yemek servisi, konaklama, sağlık ve
bankacılık sektörlerinde 275'in üzerinde küresel lider,
Reflexis ONE'ın gücünden yararlanıyor.

İşgücü
Yönetim
Çözümleri
İş g

ücü

i
n ü O p ti m iz e E d

n
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Zebra VisibilityIQ™

Zebra Signature Services

Reaktiflikten proaktifliğe geçin

Intelligent Edge Solutions kapsamında sunulan
hizmetlerin benimsenme sürecini hızlandırın

Powered by Zebra Savanna™

Tüm VisibilityIQ™ çözümleri ihtiyaç duyduğunuz
zaman ve şekilde kurumsal zeka sunar. Bulut tabanlı
izlenebilirlik hizmetlerimizle, cihazlarınızın performansını
anında görün ve operasyonlarınızın üretkenliğini
artırmak ve maliyeti düşürmek için hangi adımları
atabileceğinizi bilin.

VisibilityIQ Foresight, cihaz sağlığı ve kullanım bilgileri
sağlamaya odaklanmıştır. Operasyonel bilgiler, geçmiş
veri eğilimlerini, mevcut durum durumunu ve bir işlem
yapılmazsa neler olacağına dair işleme dönüştürülebilir
öngörüsel bilgiler sağlar. Çok kaynaktan veri toplama ve
makine öğrenim algoritmaları, cihaz envanteriniz hakkında
eşik uyarılarıyla renk kodlu bilgiler sağlayan birleştirilmiş bir
çözüm sunar.

Ağınızın uç noktalarındaki teknolojilerin sunduğu veriler,
birçok yeni ticari fırsatın kapılarını açabilir. Fakat doğru
beceriler veya kaynaklar olmazsa avantajların tamamından
faydalanamayabilirsiniz. Zebra'ya Özel Hizmetler (Zebra
Signature Services), verilerinizdeki bilgileri daha hızlı
deşifre etmenizi sağlayarak, işletmenizi daha verimli
yönetmenize yardımcı olabilir.
Bu broşürün önceki bölümlerinde belirtildiği gibi, RFID
Tasarımı Özel Hizmeti (Signature Service) tüm RFID
projelerini geliştirir; Sesle Etkinleştirme Özel Hizmeti
(Signature Service), Zebra Workforce Connect gibi
özelleştirilmiş ses çözümlerini hızlandırır; ve Zebra
MotionWorks Signature Service, MotionWorks konum
çözümünüzü optimize eder.
Ek Zebra Özel Hizmetleri şunları içerir:

VisibilityIQ OneCare™ cihazların ansızın hizmet dışı
kalmasını önlemek ve bütçe dışı tamir masraflarını ortadan
kaldırmak için Zebra OneCare uzman bakım planlarının
sağladığı bir avantajdır. Bulut tabanlı VisibilityIQ OneCare
kullanarak onarım ve destek bilgileri, sözleşmeler, vaka
yaşam döngüsü raporları, LifeGuard Analytics, onarım,
zamanında teslimat, onarım oranları ve en iyi onarım
ölçümleri raporları hakkında ayrıntılı bilgi edinirsiniz.
* Zebra mobil bilgisayarlar ve barkod okuyuculara dahildir

İş Akışı ve Tasarım Danışmanlığı
Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanan
stratejik çalışma gruplarıyla iş süreçlerinizi,
mevcut altyapınızı ve teknolojinizi
analiz edin.

Çözüm Hızlı Başlangıç (Solution Jumpstart)
Önerilen sistemi deneyerek (Proof of Concept),
çözümün hayata geçmesini hızlandırın, planlanmamış
maliyetleri azaltın ve arıza süresini en aza indirin.

Eğitim Hizmetleri (Learning as a Service)
Sanal ve eğitmen liderliğindeki eğitimler sayesinde
(Video on device, know it now gibi), çalışanlarınıza
yeni teknolojileri tanıtıp, çalışanlarınızın
bu teknolojilere kolayca adapte olmasını
sağlayabilirsiniz.

Yazılım Entegrasyonu
En iyi entegrasyon uygulamalarıyla başarıyı
hızlandırın. Mobil cihazlardaki verilerin toplanması ve
mantıklı analizlere dayalı iş akışları oluşturulması için
uzmanlığımızdan yararlanın.

Çözüm Doğrulama (Solution Validation)
Zebra ile ilgili özel uygulamalarınızı önceden var olan
IT sistemleri ve iş akışlarınızla test edin.

Program Yönetimi
Proje programları, uygulama sonuçları ve son
kullanıcıların benimsemesine yönelik riskleri en
aza indirerek büyük ölçekli Zebra kurulumunu ve
çözümlerini kolaylaştırın.
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Zebra OneCare™
Bakım Planları
Aradığınız Gönül Rahatlığı
İşletmenizde kullandığınız cihazlar ve yazılım uygulamalarında sorun yaşamak istemezsiniz.
İşinizi aksatan sorunlar çıkarsa, iş çıktılarını korumak için bir planınız olmalıdır.
Doğru iş ortağı ve bakım planı ile operasyonel belirsizliği ortadan kaldırın.
Zebra OneCare™, teknolojinizi en iyi bilen uzmanlar sayesinde en yüksek
performansı ve cihaz çalışma süresini sağlar.

Kendi özel planınızı stratejik vizyonunuza garantinin
ötesinde hizmet verecek şekilde uyarlayın.

Zebra OneCare Select maksimum koruma sağlar ve
Essential kapsamına ek olarak şunları içerir: 7/24 canlı
teknik destek, ertesi gün teslimat, işletim sistemi ile
"yeni gibi" cihaz değişimi, kullanıma hazır bir deneyim
sunan önceden yüklenmiş yazılım ve uygulamalar.

VisibilityIQ OneCare ile telefon desteği, üç günlük
onarım süresi, yazılım güncellemeleri, onarım
raporlarına bulut tabanlı izlenebilirlik ve daha fazlasını
içeren Zebra OneCare Essential ile kapsamlı ve temel
bir koruma elde edin

Zebra OneCare Special Value (SV) ile kaza sonucu
hasar gören ekonomi sınıfı yazıcılar ve mobil cihazlar
için sadece ihtiyacınız olan desteği alın: beş günlük
onarım, teknik destek ve yazılım desteği.

Onarım planınız yoksa, Teknik ve Yazılım Destek (TSS)
teknik desteğe ve özel aygıt yazılım güncellemelerine
erişmenizi sağlar.
Yedekleme planından daha fazlasını sunan Zebra
OneCare ile teknolojinizi tümüyle korumak için
yıllarca geliştirmelere sahip olursunuz. Zebra
OneCare—işletmenizi yönetirken teknolojinizi çalışır
durumda tutun.

zebra technologies
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Zebra Savanna™
Sıradaki en iyi hamlenizi keşfedin
Zebra Savanna™ platformu sahadaki tüm Zebra cihazlarınızdan
veriler toplayıp analiz ederek işleme konulabilir fikirler üretir;
en iyi uygulama yönlendirmesi sunan yeni nesil uygulamaları
ve çözümleri destekler; mevcut donanım, yazılım ve veri
ekosisteminize entegre olarak size işletmenizin genel bir
görünümünü sunar. Yarının veri destekli ortamlarını oluşturmak,
bağlanmak ve kontrol etmek için onun beyin gücünü kullanın.
Zebra Savanna Tarafından Geliştirilen Çözümler:
• Sahadaki cihazlarınızla, esas dosyalarınız arasındaki veri erişimi
• Geçmiş veriler ve veri analizine erişim
• Genel kullanıcı yönetimi
• Üstün algılama çözümleri üzerinde genel kontrol
• Şirket çapında, gelişmiş, onaylı veri güvenliği yönetimi

İşinizde yeni bir bakış açısı kazanın,
www.zebra.com 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
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com
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