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Araç maliyetleri, mazot giderleri, vergiler, elektrik giderleri derken daralan marjlar bir koltukta birden çok 
meyve taşınmasını zorunlu kılıyor. Söz konusu olan gıda sektörü ise gıdanın olmazsa olmazı güvenlik kuralları 
da devreye giriyor ve en ufak bir strateji değişikliğinde ilgili yatırım bedelleri yatırımcının belini bükebiliyor. 

Daha verimli ve dolayısı ile karlı bir dağıtım ağı içinse depo ve frigorifik araç yatırımları sadece bir başlangıç. 
İşletim giderlerine bakıldığında üflemeli araçlarda özellikle bahar ve yaz aylarında kondisyon tutturmak ile ilgili 
ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Saatlerce soğumayı bekleyen araçlar mikro dağıtıma çıkıyor ve daha ilk teslimat 
noktasında aracın içi sıcak hava ile doluyor, nem nedeniyle defrost sıklaşıyor ve bu böyle sürüp gidiyor. 
Yatırım yapılıyor, işletim için para ödeniyor ama korunması gereken ürünler yine de korunamayabiliyor. Sonuç 
artan iade ve fireye bağlı olarak karlılıkta düşüş veya artan son tüketici fiyatı olarak karşımıza çıkıyor.  

Her bir paleti tek başına muhafaza eden Termal Örtü Çözümleri ise;  

 aynı araçta birden farklı kondisyonda (soğuk, donuk, serin, oda sıcaklığı) ürünü taşınmasını 

 depodan araca, araçtan teslimat noktasına kadar geçen sürede hiç müdehale etmeden istenilen 
sıcaklık seviyelerinin yakalanmasını 

 araç içinde yer alan ürünlerden ötürü koku, tat ve mikrobiyal bulaşmanın önlenmesi  

sağlanmaktadır. Firma kurumsal kimliği doğrultusunda özelleştirilebilen farklı sevkiyat ebatlarına uygun 
çözümler 3. parti lojistik tercih edenler için internet üzerinden ve mobil olarak uzaktan lokasyon bilgisi alma 
özelliği ile tercih edilmekte. 

 

Lojistik kabiliyetleriniz araç yatırımsız da genişleyebilir 
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Son dönemlerde damacana sularda yaşanan kriz , takibin diğer bir deyişle izlenebilirliğin 
her alanda önemli bir yeri olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Birim ürünün eşzamanlı 
takibi gıda ve farmasötik gibi hayati önem taşıyan sektörlerde kriz yönetimi esnasında 
firmaları dolayısı ile markalarını ayrıştıran en önemli özellik. 
  
Damacanaların son müşteriye kadar adım adım takibini sağlayan kimliklendirme 
sistemimiz oluşturulurken sektörün kendine has ihtiyaçları da göz önünde bulunduruldu. 
Islaklık ve nem nedeniyle kimliklendirme aşamasında bir çok takip modelinin devre dışı 
kaldığı noktalarda bazı çözümlerse güvenlik zaafı olması nedeni ile en baştan elendi. Etiket 
ve hologram benzeri çözümler taklit edilebilirlikleri ile ciddi bir güvenlik zaafı oluştururken 
alt yapı maliyeti nedeni ile elenen alternatiflerde oldu. Mevcut damacanalara 
eklenebilirlik, çözüm modelimizin temelini oluştururken kimliğin damacanalar üzerinden 
çıkarılamaması, düşmemesi, taklit edilememesi, uygun maliyetli ve kolay uygulanabilir 
olması ise temel başlangıç noktalarındandı.  
 
Damacana kimliklendirme sistemi her bir damacananın hangi tarihlerde dolum tesisinde 
bulunduğunu, kaç defa doldurulduğunu, pH seviyesi ve sertlik gibi analiz değerlerine 
istenildiği zaman ulaşılmasını sağlıyor. Bununla beraber her bir damacananın hangi 
bayilerden hangi adrese teslim edildiğine dair bilgi edinilebilen sistemde, bulaşan tespiti 
gibi kırmızı alarm durumlarında hızlı ve etkin “Geri Çağırma” yapılabiliniyor.  

 
Müşteri memnuniyetini ilke edinen bu çözüm en doğal ihtiyacımız olan suya ulaşımı tüm 
tedarik sürecinde baştan sona kontrol altına almayı sağlıyor. Daha fazla bilgi ve diğer web 
tabanlı takip çözümlerimiz için bilgi@sedef.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. 
 

Web tabanlı takip çözümlerimize bir  
yenisi daha eklendi ! 

 

DAMACANA KİMLİKLENDİRME 

mailto:bilgi@sedef.com


 

 

 

3 

Ağustos 2012 
 

Haftaiçi haftasonu farketmez artık bir 
Pazartesi sabahı bile Levent civarında 
çalışanlara açık büfe kahvaltı keyfi imkanı 
sunan Simit Sarayı’nın yeni şubesi açıldı. 
Geleneksel simit ve çeşitlerinin yanısıra günün 
her saatine uygun açık büfe servisi olan Simit 
Sarayı bol çeşitli sunumlarında Dalebrook 
MelaminPorselenleri tercih etti.  
 
Sabah açık büfesindeki zengin ürün çeşitlerini 
Dover serisinin siyah ve beyaz renk 
seçeneklerinde sunmayı tercih eden Simit 
Sarayı , kahvaltılık gevrek çeşitleri için Dover 
serisinden ürünlerle bir aranjman yapıyor. 
Reçel çeşitlerinde ise yeni küçük boy Crescent 
Serisi ile sunum yapan firma serviste de 
Dalebrook çeşitlerini tercih ediyor. Salata 

DALEBROOK SİMİT SARAYINDA 

barında iki farklı boyda Petal kase ve ana 
yemek ile kahvaltılarda kullanılan tabaklar 
%100 Melamin malzemeden. Mezzo serisi ile 
dalgalı ve hareketli bir sunum tercih eden 
Simit Sarayı tatlı seçenelerini de mermer 
görünümlü tepsiler ve kapakları ile koruyor. 
Çocuk misafirlerini de unutmayan Simit Sarayı 
renkli çocuk setleri ile ufaklıklar için eğlenceli 
ebeveynler içinse güvenli bir yemek keyfi 
sunuyor. 



 

 

 

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