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Sıcağı Sıcağına Soğuk Zincir
“Kar optimizasyonu &
gıda yönetmeliğine uyum”

 ÜRETİCİ DEPO
 DİSTRİBÜTÖR DEPO
 MERKEZ DEPO
 SATIŞ NOKTASI YATAY VE
DİKEY DOLAPLAR
 RESTORAN ZİNCİRLERİ
 SEVKİYAT ARAÇLARI
Kontrol altında..

Sedef Endüstriyel & Sade Teknoloji Grubu
ile tecrübe topluluğu
Bugüne kadar Soğuk Zincir çalışmalarımızın içerisinde Akıllı Etiketlerden Termal
Örtü ve Pasif Soğutma çalışmalarına kadar Soğuk Zincirdeki zafiyeti gösteren
çözümlerden, kırılmaları kısa ve uzun vadede önleyen ekipmanlara kadar bir çok
çözüm yer aldı. Tecrübelerimiz bizlere kritik noktalar olan soğuk odalar ve
dolapların izlenmesinde insan faktörünü ortadan kaldırmanın, etkin ve anlık
izlemenin taraflara lojistik ve iade giderlerinde ciddi kar getirdiğini gösterdi ve
göstermeyede devam etmektedir. “Etkin” olmasının sebebi kullanıcıyı ve kontrol
noktasını takip için yormamasıdır. Basitçe ; kullanıcının belirlediği “Kırmızı Alarm”
durumlarında kişiyi uyararak, günlük diğer işlerine odaklanmasını engellemeden
tam kontrollü bir süreci yönetmesini sağlamaktadır.
İade optimizasyonu ve lojistik planlama kabiliyetlerinde ortaya çıkacak gelişme
ve iyileştirme, tüm sürece kar olarak dönmekte ve artık “karlılık yönetimi”
konuşulabilecek bir kavram olmaya başlamaktadır.

Sade Teknoloji grubu ise tüm bu optimizasyonu yapmayı sağlayacak girdileri ve
bunları işleyen yazılımları ile çözümün teknolojik alt yapısını sunuyor. Ölçülebilir
her türlü verinin taşınması konusundaki engin tecrübeleriyle Sade ve Sedef
buluşması sayesinde “profesyonellerin ihtiyaçlarına cevap verecek , kullanıcı
dostu Eşzamanlı Soğuk Zincir Takip Sistemini” sunuyoruz.
Üretim noktasından ülke ve dünya çapında depolarınıza , araçlarınıza , bayi
dolaplarına ve satış noktasındaki sergileme kondisyonuna kadar her alanı
bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan izleyebilecek, uyarıları SMS, MMS, Eposta veya twitter üzerinden alabileceksiniz.
Ölçmek istediğiniz her ne
varsa artık kontrol altında…

Perakendeci ve üreticiyi buluşturan , tüm kanalda bakım onarım giderlerini
azaltan, fire ve iade oranlarını düşüren, gıda güvenliğini %100 sağlayan etkin
satış tekniklerini izleyerek kar optimizasyonu sağlayan bu çözümler hakkında
randevu ve bilgi için bilgi@sedef.com adresinden temasa geçebilirsiniz.

Günlük yaşamımızda
dağıtımlar ve teslimatlar ticaretimizin
en önemli ögelerindendir. Risk ise bunların ayrılmaz bir
parçasıdır, hem mali hem de zaman
açısından. Bir görevin yerine getirilmesi için harcanacak zamanın en olumlu şekilde kullanılmasının yanısıra
özellikle perakendede tahsilatın da dağıtım esnasında yapılabilmesi, işgücünün de en olumlu şekilde
kullanılmasını gerektirir. İşte bu aşama bir taraftan tasarruf imkanı yaratırken diğer taraftan da mali ve bedeni
riskleri beraberinde getirir.
Risk ve tehlikeler hemen herkes tarafından bilinmektedir. Ancak korunma yöntemlerinin bilinmesi konusunda
aynı şeyi söyleyemeyiz. “Peki, riskleri nasıl bertaraf edebilirim” diye sorduğunuzu hissediyoruz.

Elektronik Mühürler:

İsviçreli Unisto firmasının ürettiği C2K ve Manta tipi elektronik mühürler açılmaları görünür hale getirerek
depoların, araç kasa kapılarının vb. yetkisizce açılmalarını önler. Rastlantısal olarak yaratılan mühür
numaralarının sıra takip etmemesi ve tekrarlamaması caydırıcı bir unsurdur . Manta’nın son 100 işlemi
hafızasında tutması, bu verilerin kablosuz bir şekilde bilgisayara aktarılabilmesi, irsaliye verilerinin elektronik
mühür bazında sisteme kaydedilebilmesi, bir taraftan işlemleri hızlandırırken diğer taraftan da gerekli
raporları üreterek verimliliğinizi arttırmanıza yardımcı olur. Seal Trak yazılımı sayesinde nakliyelerinizi hızla ve
online yönetebilirsiniz.

GÜÇ Güvenlik Çantası :

Zamana karşı yarışılan günümüz ticaretinde ister nakit isterse de kıymetli kağıtla yapılan tahsilatların şirket
merkezine veya bankaya sorunsuzca teslim edilebilmesi güvenlik açısından muhtelif riskleri de beraberinde
getirmektedir. Bunlara samimi ve gerçek dalgınlık ve unutkanlıklardan doğan kayıplar da dahildir. Tüm bu
olumsuzlukları ortadan kaldıracak ürün grubu ise GÜÇ Güvenlik Çantası’dır. “Dört Göz” prensibi ile hataları
ortadan kaldıran GÜÇ Güvenlik Çantası, elektronik gözetim, alarm, mürekkep ve duman ile boyama gibi
özellikleri ile soygunculara,kapkaççılara hatta firma bünyesi içinden gelecek saldırılara izin vermez. AVM’ler
gibi araçla girilemeyen işyerleri başta olmak üzere , ulaşımı, trafik sorunları açısından uygun olmayan
noktalardan yapılacak tahsilatlarda hem kişiyi hem de taşıdığı maddi kıymetleri koruyan özellikleri ile GÜÇ
Güvenlik Çantalarımız en büyük güvenceniz ve kolaylığınız olacaktır.
Çok geniş ürün paleti ile her türlü ihtiyacınıza cevap verebileceğimiz sistemlerimizi tanımak isterseniz
telefonla veya e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Namlı Gurmeler ile sektöre ve tüketicinin alışkanlıklarına yön veren bir model
oluşturdunuz. Hedefinize ulaştınız mı, daha neler yapmayı planlıyorsunuz?
Namlı Gurme olarak Türkiyede ilk defa hem şarküteri hem de cafe&restaurant konseptlerini
birleştirerek yeni bir oluşuma imza attık. Hedefimiz doğru yerlerde bu konseptimizi şubeleştirmek ve
herkesin bizim mağazalarımızda kendilerine ait bir şey bulmasını sağlamak. Hedeflerimize ulaştık
fakat yeni projelerle yeni konsept oluşumları ile tekrar Türk halkına ilkleri yaşatmayı planlıyoruz. İlk
başta İstanbulda ve Türkiye'nin büyük şehirlerinde de büyümeyi planlıyoruz.

Işiniz keyifli ve lezzetli vakit geçirmek isteyen tüketicilere hitap ediyor. Açtığınız
mekanlarda bunu gerçekleştirirken vazgeçemedikleriniz nelerdir?
Bizim en büyük özelliklerimizden biri konseptimiz ve ürünlerimiz. Her bir mağazamıza gelen
misafirlerimize aynı havayı solumalarını sağlamaya çalışıyoruz ve aynı ürünlerle aynı kaliteye
ulaşmalarını hedefliyoruz. Yenilikleri takip edip eskinin ve yeninin tek bir konseptte uyumunu
yaşatıyoruz.

Ambalajlı ve dökme olarak sergilediğiniz gıdalarda nelere dikkat edersiniz?
Ürünlerimizde tek kalite ve hijyen politikası ile çalışmaktayız. O yüzden ambalajlı ve dökme olarak
sunduğumuz ve satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin korunması adına seçtiğimiz dolapların da
kaliteli olması gerekmektedir. Ambalajlı paketlerde en önemli hususlardan biri; vakum yaptığımız dış
materyal ve kalitesidir. Uzun ömürlü ve koruyucu olması da gerekmektedir.

Sunum ekipmanları tercihinizde hacim, stil, renk, kalite, kırılmazlık gibi faktör veya
faktörlerden hangileri sizin için önemlidir?
Sunum ekipmanlarında vazgeçemediğimiz faktörler; kalite, stil, renk, hacim, kırılmazlıktır.

CHUNKY CROCK SERİSİ İLE GÖZ ALICI SALATA BÜFELERİ
Popüler Chunky Crock serisinin siyah versiyonu, renkli ürünlerin sergilendiği salata büfeleri için iyi bir
tercih. Chunky Crock’lar farklı kapasite seçenekleri ve pratik kullanımları sayesinde her gün değişik
düzende sunum imkanı veriyor.
%100 porselen melaminden üretilen ekipmanlar uzun ömürlü ve çapak atma dayanımı yüksektir. Kaymayı
önleyen silikon tabanları sayesinde servisi kolaylaştıran Crocklar soğutucu reyonlar içerisinde kolaylıkla
kullanılabiliyor. İnsertlerin ( hırsız kap ) kullanımı ile daha az miktarda sergilenen veya hızla tükenen
ürünlerin yoğun sergilenmesi mümkün.

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için http://sedef.com/duyurular.html
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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