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Sonbahar sunumları , doğanın dokunuşları ile…
Naturel dokunuşlar ve porselenmelamin sunum ekipmanlarınızla bambaşka bir görsel şölen
yaratabilirsiniz. Doğal kayrak görünümlü tepsiler, polyhasır sepetler ve ahşap aksesuar
destekleri ile birçok farklı görünüm oluşturulabileceği gibi, Dalebrook porselenmelamin sunum
ekipmanlarından Chunky Crock serisini şık metal ayakları ve ahşabı öne çıkaran yeni
basamak serileri ile daha da çekici hale getirebilirsiniz. Siyah & beyaz renk seçenekleri ile
Ordövr Kaşıklarını kayrak efektli tepsiler üzerinde önerebilirsiniz.

“ Mat kase ” içi parlak dışı mat, sofistike
bir sunum seçeneği olan yeni bir ürün.
Özellikle köşe sunumlarında veya
masaya servislerde kullanılabilir. Ahşap
yükselticilerle kombinasyonunda doğal
bir sunum ortamı yaratılabilir.

Baştan sona “Uzaktan Soğuk Zincir Kontrol
Sistemleri” hakkında ...
Gıdaların ve farmasötiğin belirli sıcaklıklarda nakillerinin gerçekleştirilmesi süresince tüm kritik
noktaların takibini sağlayan akıllı sistemlere “makineden makineye” (m2m-machine to machine)
yetenekleri kullanılarak artık ulaşılabiliyor. Sedef Uzaktan Kontrol Sistemleri ile ürünlerin depolandığı
soğuk odalardan, nakilin gerçekleştiği frigolu araca hatta tüketiciye sunumun yapıldığı reyon ve
dolaplara kadar her nokta uzaktan kontrol edilebiliyor.
Kullanıcısının yaratacağı alarm senaryonalarına göre uyarı gönderen ; e-posta, sms veya sesli arama
servisi ile durumu bildirme yeteneğine sahip bu system, firmaların kalite yönetim standartlarına göre
süreçlerin izlenebilir olmasını sağlayacak modüllere de sahip. Örneğin bir alarm durumunda ulaşılan
yetkili dilenirse durumu özetleyen bir beyan ile bu alarm durumunu kapatarak düzeltici faaliyetine son
verebilir. İşte bu sistemi izlenebilir kılan modüller Uzaktan Soğuk Zincir Kontrol sistemine dahil
edilebilir.
Perakende noktalarına kullanım hakkı verilen üretici dolaplarının klimatizasyon durumu,
konumu ve elektrik sarfiyatı gibi bilgilerin anlık olarak görüntülenmesi sağlanır.
Ayrıca bu gibi bir sisteme Termal Örtü çözümlerini de adepte ederek baştan sona klimatize ve
kontrollü bir ortamda sevkiyatları ve anlık depolamaları takip altında gerçekleştirebilirsiniz.
Bayi, mutfak veya restoran ağı içerisinde saklama koşullarını iyileştirerek tüm satış
noktalarında kalitenizi ve takip yeteğinizi arttırabilirsiniz.
Uzaktan Soğuk Zincir Kontrol Sistemleri hakkında demo ve daha detaylı bilgi için
bilgi@sedef.com dan iletişime geçebilirsiniz.
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Elektronik Mühürler lojistik sektörünün
sorunlarını çözüyor
Gelişen lojistik sektörüne paralel olarak güvenlik unsuru , kıymet ve malların muhafazasında en
mühim faktörlerden biri olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu amaçla nakliye, antrepo ve
lojistik sektörüne destek sağlayan Elektronik Mühürler plastik mühürlerin yetersizliklerinin aksine
dışarıdan müdahaleyi imkansız hale getiren sistem tarafından her kilitlenmede rastlantısal olarak
yaratılan özel mühür numarası sayesinde güven zaafı sorununu ve bunun neticesinde ortaya çıkan
anlaşmazlıkları ortadan kaldıran özelliklere sahip. Kızılötesi veri yükleme , GPS bağlantısı ve benzeri
kabiliyetleri sayesinde etkili güvenlik sağlayan Elektronik Mühürler çok kullanımlık olmaları ile doğa
dostudurlar. Mühürlerin kapanıp açılma tarih ve saatlerinin kaydedilmesi kayıtların elektronik
ortamda değerlendirilebilmesi özelliği lojistik süreçteki taraflar için önemli bir unsurdur.

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