Konuk yazarımız
Murat ÇEMBERCİ
“Tedarik Zinciri Yönetiminde
Bilgi Paylaşımının Önemi”
başlıklı yazısı ile sayfa 3’te…
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Ayın Terimleri
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Klips Etiketler

Antimikrobiyal

Torba, ip ve file gibi ambalaj
materyallerine ultrason kaynağı ile
uygulanabilen, ambalajı mühürlerken gıda
markalama , izlenebilirlik ve ambalaj
güvenliği sağlayan plastik etiket çeşidi

Mikrobiyal büyümeyi önleyen
kimyasal veya biyolojik maddeler

PARA & KIYMETLİ EVRAK NAKLI VE
MUHAFAZASINDA TEK KİŞİLİK GÜÇLÜ ÇÖZÜM..
“GÜÇ Güvenlik Çantası”, kişi ve
kurumların para, çek, senet gibi
kıymetlerini, profesyonel destek almadan
güvenle taşıyabilmeleri için dizayn
edilmiştir. Kıymetli evrakların taşınması
esnasında gasp, kapkaç ve kaybolmaya
karşı çanta içeriğinin korunmasını
sağlayan üstün elektronik zırha ve alarm
sistemine sahip “GÜÇ Güvenlik Çantası”
1978’den beri birçok Avrupa ve deniz aşırı
ülkelerde sıfır kayıp ile kullanılmaktadır.
“GÜÇ Güvenlik Çantası” üç ana prensibe
bağlı olarak dizayn edilmiştir.




Kurye taşımakta olduğu kıymetlere,
içeriği kullanılmaz hale gelmeden
hiçbir surette ulaşamayacağını bilir.
Yani GÜÇ, ihmal, şantaj ve suça
iştiraki tamamen önlemektedir.
Silahlı kurye, zırhlı araç vb.
önlemlere gerek yoktur. Kıymetler,
“GÜÇ Güvenlik Çantası” içerisinde
tamamen güvendedirler. Elektronik

“Güç Güvenlik Çantası” !

sistem, planlanan programın şaşması
durumunda yüksek bir alarm sesi ile
aktive olup alarmı takiben içerdiği
kıymetleri çantanın gerçek sahibi
dışındaki
tüm
yabancılar
için
kullanılmayacak hale getirecektir. Bu
da kuryenin ve hırsızın suça iştirakini
önleyen ana nedendir.


Gasp ya da kapkaç durumunda
otomatik olarak etkinleşen alarm
sistemi
suçluyu
ganimetinden
vazgeçmek zorunda bırakır. Üstelik
GÜÇ Güvenlik Çantası’nın ana koruma
mekanizması henüz harekete bile
geçmemiştir.

altına alan ve araç bağımsızlığı sağlayan tek
kişilik kıymet nakli için “GÜÇ Güvenlik
Çantası” mükemmel çözümdür. Kıymetlerin
sigortalanması gibi ekstra masrafları
gerektirmez.
Sadece
kıymetli
evrak
taşınmasında değil, kıymetlerin muhafazası
durumunda da üstün kasa özelliği ile
hırsızlık ve casusluğa karşı kusursuz
çözümdür.

Bu üç ana prensip üzerinde çalışan GÜÇ
ve
şube
tahsilatlarında
Güvenlik Çantası kıymetlerin yanı sıra Gişelerde
kullanılmak üzere para atma gözlü çantalar,
kuryeyi saldırı ve şüpheye karşı da korur.
araç içi uygulamalar ve komple sistem
Döviz bürolarında nakit para transferlerini, çözümleri mevcut olan Gehrer markalı
bankalar ile günlük işlem yapan firma ve ürünler hakkında detaylı bilgi ve demo için
bireylerin kıymetli evraklarını koruma bizlerle temasa geçebilirsiniz.
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Yemek servisi sektörü (catering) ve hazır yemek hizmeti alan firmalar, örneğin havayolları (iç ve dış hat uçuşları), Tazelik
Etiketlerini kullanarak kısa raf ömürlü yiyecekleri koruyabilirler. Bozulma riski yüksek olan gıdayı takip etmek üzere
yerleştirilecek bir Akıllı Etiket ile servisin tazeliği görünür kılınabilir. Bu uygulama, gıda güvenliği avantajları sağlamasının yanı
sıra az raf ömrü kalmış olan gıdanın OnVu™ Etiketi ile belirlenmesi sayesinde envanter yönetiminin daha etkin ve akıllı bir
şekilde yapılabilmesine imkan tanır. Böylece iade oranlarının dolayısı ile firenin azalması sayesinde karlılık artar.

Havayolu ikramlarında maliyetleri düşürürken kaliteyi yükselten OnVu Tazelik Etiketleri sayesinde Kabin Görevlilerinin çok
ayaklı seferlerde ikram stoğunu tek bakışta kontrol etmesini sağlayarak Fire ve Kalitenizi yönetebilirsiniz !

Merkez Şarküteri’nin 2. Şubesi meze
reyonunda Dalebrook Porselen Melamin
Sunum Ekipmanlarını tercih etti..
Projesini 89 Mimarlık’ın hazırladığı Merkez
Şarküteri Marmara Forum şubesi ziyaretçiler
tarafından da beğeniliyor.. Yöneticilerinin titizlikle
her ayrıntıyı düşündükleri, leziz seçeneklerin
bulunduğu Merkez Şarküteri, mezelerini
sergilerken Essense Serisi Dalebrook Ekipmanlarını
kullanmakta.
Tepsilerin insert (hırsız kap) olarak kullanıldığı
Essence Serisi; hem parça hem dökme meze
çeşitlerinin rahatlıkla sergilenebilmesini sağlar.
Siyah ve Beyaz renk seçeneklerinin yanısıra kaymaz silikon altlığı sayesinde reyon tabanında oluşan terlemelerden
etkilenmez. Kapak seçeneği ile reyon üstü sergide ve gecelik saklamalarda Essence Serisi hijyenik ve şık bir modeldir.
Dayanıklılığı nedeniyle et reyonlarında da kullanımı önerilmektedir
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Taze Balığın markalanması ve izlenebilirliği
Tüketicilerin AB standartlarına uygun İzlenebilir Balık satın almasını , denizden sofraya
kadar balığın geçirdiği tüm süreçleri izleyebilme imkanına sahip olacağı Ok Etiket
uygulaması sayesinde balıklar tek tek künyelenirken, üretim ve paketleme tarihi gibi
bilgileri de beraberinde taşıyabiliyor.
Markalı Balık uygulaması; reklam ve tanıtım aktivitelerinin ciddi maliyetleri
beraberinde getirdiği günümüzde, fonksiyon ve estetiğin bir arada bulunduğu,
izlenebilirliği sağlayabilen kalıcı bir çözüm olması nedeni ile tercih edilmektedir.
Ok görünümlü ucu ile balıkların solungaçlarına uygulanan Ok Etiketinin bir yüzü firma
bilgileri ve logosunun basılacağı geniş bir reklam alanına sahiptir. Değişken verinin uygulanabilmesi için kullanılan
pnömatik etiketleyici ile saatte 6.000 – 8.000 adet uygulama yapılabilmektedir. Veri, yazı grubu kolayca değiştirilebilir.
Ayrıca balıktan çıkarılan Ok Etiketler etin içerisinde kırılmadığından kalıntı bırakmazlar.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi
Paylaşımının Önemi
Murat ÇEMBERCİ

Teknoloji alanındaki ilerlemeler, günümüz iş çevresinde önlenemez bir değişime sebep olmaktadır. Bu değişim, tüketim
talebinden üretim şekillerine, hammedde temininden son kullanıcıya kadar tüm zinciri etkilemektedir. Dolayısıyla,
firmalar daha etkin bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyadırlar. Çünkü, artık müşteriler ürün ve hizmetlerini en az maliyetle,
en hızlı şekilde, doğru zamanda ve yüksek kalitede talep etmektedirler. Bu dengede en ufak bir kayma, firmaları ciddi
zararlara uğratan sonuçlar verebilir.
Son yıllarda çok sık telaffuz edilen, Bilgi Çağı, Entellektüel Sermaye,
Bilgi Edinimi ve Paylaşımı, Öğrenen Örgütler, gibi kavramlar aslında
firmaların yönetim şekillerinde ciddi bir değişime gidildiğini
göstermektedir. Akademik alanda iş dünyasına yönelik yapılan
araştırmalara göre, firmaların rekabetçi bir kimliğe bürünmelerinde
tedarik zincirlerini iyi yönetmelerinin büyük payı vardır. Çünkü, zincirin her halkasında etkin bir yönetim; başta maliyet
minimizasyonu olmak üzere, talep tahmini, iş hacminde büyüme ve müşteri memnuniyeti gibi temel işletme amaçlarını
gerçekleştirmeyi sağlar.

Peki bu etkin yönetim hangi koşullarda sağlanır diyecek olursak, yine bu alanda yapılan akademik çalışmalar bize ışık
tutacaktır.
Etkin bir TZY’ de Bilgi Paylaşımının rolü son derece büyüktür. Firmaların, müşteri talebi algısı ile başlayıp, müşteri geri
dönüşü algısı ile biten Tedarik Zincirlerinde Bilgi Paylaşımının firmaların performanslarını ciddi oranda arttırdığını ifade
eden çalışmalar vardır. Performans kavramının içinde, hasılat artışı ve karlılık kriter olarak alınmıştır. Demek ki, Bilgi
Paylaşımı etkin bir Tedarik Zincirine sebep olmakta, etkin Tedarik Zinciri de firmaların satışlarını ve karlarını büyüterek
performanslarını arttırmaktadır
Rekabetin bu denli çetin yaşandığı bir ortamda maliyet odaklı performans arttırımları firmalar için altın değer
taşımaktadır. Bu anlamda firma yöneticilerine ciddi görevler düşmektedir. Yöneticiler, öncelikle Tedarik Zinciri içinde
Devamı Syf.4
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temel olarak Bilgi Paylaşımının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini
sağlamalıdırlar. Daha sonra, Bilgi Paylaşımında anahtar rol oynayan
noktaları tespit edip, bu noktalara önem vermelidirler. Şayet, varsa
aksaklıkları gidermeli, yoksa da olası aksaklıklara karşı gerekli
önlemleri almalıdırlar. Müşteri taleplerinin günden güne değiştiği,
belirsizliğin firmaları bu kadar zor durumda bıraktığı bir ortamda

firma performansını artırmak isteyen yöneticilerin Tedarik Zincirleri içindeki Bilgi Paylaşımını, kaliteli, doğru ve etkin bir
şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu sayede rekabetçi olacak ve uzun süreli karlar elde edeceklerdir.

Dia SA Elektronik
Mühür
Kullanımını
Arttırdı

DiaSA nakliye güvenliğini sağlamak için başlattığı Elektronik Mühür
kullanımından aldığı verim neticesinde Elektronik Mühür kullanan araç
sayısını arttırdı.
Lojistikte treyler , kasalı araçlar , kara tankerleri ve ticari araçlar için sunulan
farklı Kargo Güvenlik Çözümleri mevcuttur. En sıklıkla başvurulan çözüm
metal ve plastik mühürlerdir. Mühür kullanımının ana mantığına
baktığımızda “kurcalamaları gözükür hale getirerek hileleri önlemek”
olduğunu hepimiz biliriz. Emniyet altına alınması gereken noktalarda,
sevkiyatların kontrolünde yabancıların müdahalesini engellemek,
çalışanların ard niyetini ve şeytana uymalarını önlemek adına kullanılan tüm
sistemler tek kullanımlık, pasif izlenebilirlik çözümleri sağlayan ve atık
üreten ürünler içerir.

Elektronik Mühürler ise her kapatıldığında, tekrar açılana kadar değişmeyen,
4 haneli rastlantısal bir numara yaratmaktadır. Numara her an kontrol
edilebilir, düğmesine her basıldığında aydınlanan ekran sayesinde her türlü
aydınlık ve karanlık ortamda rahatlıkla okunabilir. Böylelikle yükün güvenliği
her istendiğinde doğrulanabilir.
Elektronik Mühürler tüm güvenlik prosedürlerinin düşünüldüğü teknolojik
ve çevreci bir Kargo Güvenlik Çözümü sağlamaktadır. Tek kullanımlık
mühürlerin aksine depolama, uygulama, veri toplama kabiliyetleri ve 5-6 yıla
varan kullanım ömürleri ile maliyet etkin bir çözümdür.
Kargo Güvenlik Çözümleri ile ilgili detaylı bilgi için www.sedef.com adresini
ziyaret edebilir ya da ofis numaralamızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için sedef.com/duyurular.html
adresini ziyaret edebilirsiniz.
Sedef Endüstriyel
www.sedef.com www.tazegida.info bilgi@sedef.com
Tel-showroom: 216 – 465 25 08 Tel –merkez: 212 – 275 04 65
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