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Dalebrook’un Klasik Orbit Akşam Yemeği Setine eklenenler var!

Yeni çözümler eklenerek genişleyen ve sahil, havuz kenarı, yatçılık sevenlerde keyifli bir akşam yemeğine
bile uygun olan premium porselenmelamin iç mekan yemeklerine de uygun.




%100 premium porselenmelamin
seramik veya cam kırığının pratik olmadığı alanlarda
sağlam, gıdayla uyumlu, çapak atmaya dayanıklı, lekeye dirençli

Yeni eklenen modellerden biri Orbit Espresso fincanı günün her saatinde her yerde çözüm olabilecek bir
seçenek. Aynı şekilde Orbit Kupa da günün her saatinde keyifle kullanılır. 25cm.’lik tabaklar ile ana yemek
setini tamamlıyor Orbit Serisi.
Yakında Siyah İnci ”Versa” ve “Fresco”’lar geliyor.
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Boğaziçi Köprüsü bakım planı gıda lojistiğini nasıl etkileyecek ?
Termal Örtü Çözümleri, Tek araçta iki katı sevkiyat ,
Online Yönetim Çözümleri üzerinden kurgular
Boğaziçi Köprüsünde başlaması
planlan gece bakım çalışmaları
gıda lojistiği ile uğraşan tarafları
doğrudan etkileyecek bir dönem
açıyor. Bu yeni dönemde gıda
güvenliği ve online yönetim
düzenlemeleri önem
kazanmaktadır. Ayrıca az iş gücü
ile artan sevkiyat kapasitesi ve
hızlanması gereken süreçler söz
konusudur.

koşullarını ağırlaştıracak olan
bakım çalışmaları Soğuk Zincir ile
korunacak gıda ürünlerinin takip
ve yönetimini gerektirecek ve
zorlaştıracak.

gözetilmesi söz konusu
olacaktır.

Gece saatlerinde daha serin dış
ortam koşullarında Istanbul’un iki
yakası; Anadolu ve Avrupa Kıtası
arasında dağıtım ağında trafik

Bozulabilir gıda ürünleri
dağıtımında (+4/+12 vb.) gece
saatlerinde bir grup mağazanın
bir araç tarafından uğranılarak
ürünlerin sevk edilmesi
çözümlerden biri olarak
irdelenebilir. Bu operasyonda
mağazada kabul elemanları
bulunmayacaksa gıda ürünlerinin
iki farklı alanda korunma ve

Bunun dışında indi-bindi
noktalarında, rampalarda
hazırlık süresince korumak ve
gözetmek de gereklidir. Bu
durumda gerek rulot gerekse
palet bazında Termal Örtü
Çözümleri tüm süreçte ürünleri
koruyacaktır. Termal Örtüler
gerek ürünlerin sıcaklık ihlaline
karşı korunması gerekse dış

ortamda bekleme süresince
tozdan ve kirden koruyarak
kontaminasyon riskini engellemek
için en uygun çözümdür. Tek tip
araç filosu ile serin, +4oC ve kuru
yüklerin sevkiyatı planlanabilir.
Ayrıca araçların karma tip mağaza
ziyareti planlanıyorsa, yani aynı
rotada büyük metrajlı, park alanlı
mağazaların yanı sıra küçük
mağazalara da sevkiyat söz
konusu ise az yatırım ile lojistik
kapasite arttırımı da mümkündür.
Römorklar ve termal örtülerden

oluşan hibrit lojistik süreç bir
aracın taşıma kapasitesinin hızla
arttırılması demektir. Üstelik
bunu kondisyonlu yani Soğuk
Zincir ürünlerinde yapabiliyor
olmak rekabetçi bir avantaj
yaratacaktır. soğuk (-5 +10 °C)
taşıma ya da depolama
kapasitesi yaratmak için römork
yatırımı ideal çözüm olacaktır.
İsterseniz aracınızın arkasına
yeteri kadar soğuttuktan sonra
takın, Frigofirik aracınız olsun
isterseniz ek soğuk hava deposu

olarak kullanın Termal Örtü
Çözümleri ile birlikte
değerlendirildiğinde








Transit süresi boyunca
Mağaza açılışına kadar

araç yatırımının az bir
yüzdesiyle hızlı kapasite
arttırımı
kullanımdayken veya
atılken, işletme gideri
olmayan ekipman
römorku yük ile birlikte
bırakabilme /yerinde
çalıştırma
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gündüz/gece ek taşıma kapasitesi

de değerlendiriliyor demektir. Römorkların şebeke
ceryanına bağlanabilir hem de opsiyonel jenaratör ilavesi
ile çalıştırılabilir modelleri olması firmaların kendilerine
göre farklı lojistik çözümler geliştirmesini de sağlayabilir.
Bu operasyonun tüm girdi ve çıktıları ile sadece depo ve
mağaza giriş çıkışları anlamında takip edilmeleri Internet
üzerinden yönetilmesi bir diğert opsiyondur. Böyle bir
durumda lojistik, muhasebe, sipariş, kalite yönetimi
departmanlarını da içine alan çok ayaklı ve birbirini
destekleyen bir kurgu mevcuttur. Bu envanterlere üretici
tarafından uygulanacak Akıllı Etiket çözümlerinin yanısıra perakendecinin dağıtım merkezi ve mağazalarına
pratik sistemlerin entegre edilmesi şeklinde uygulanır. Var olan Internet alt yapısı üzerinden hızlı veri aktarımı
ile transit malları; depoda, araçta, teslimde online olarak kontrol etmek tercih edilebilir. Tüm süreçte hata
payını sıfıra çekmek için çifte kontrol noktaları oluşuturulmuştur. Depodan çıkış kontrolü karşılığında mağaza
giriş kontrolü de yapılmak suretiyle sistem sağlama yapmaktadır. Bu şekilde mağaza ihtiyaçlarında
değişkenliğe, son dakika taleplerine dahi cevap verme şansının değerlendirildiği optimize bir model
oluşturulabilir. Gerektiğinde kargo araçlarında satış evrağı üretilebilmesi araçların gezici depo haline
getirebilmesi de çözümün bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Çok mu şey istedik acaba?
Ürünlerimizin kaybolmasını önleyebilsek...
Tekrar tekrar kullanabileceğimiz bir mühür olsa...
Akıllı olsa, hem de elektronik, hatta RFID de olursa neler yapmayız ki...
Mühürlemenin tarih ve saatini kaydetse, şifreler mi acaba...
Toplanan verileri kolayca indirebilsek bilgisayarlarımıza...
Basit, kolay kullanılır olsa...
Bütün bunların üzerine çevreci de olur mu, firmamıza uygun olsun...
Çok muaksine...
şey istedik
acaba diye
soran
operasyon
Hayır,
IntellEseal
I’yi tarif
ettiniz.
Zatenyetkilileri…
biz ihtiyacınızı
hissedip ayağınıza getirdik bile.
Kasa, palet gibi iadesi gereken nakil gereçlerinde, kapalı döngü
ürünlerde,tekerlekli kafesler, banknot kutuları, gümrüklü mal
arabaları, ecza kutularında kullanabileceğiniz bir elektronik mühür IntellEseal I.
Açma ve kapamaları kontrol altında tutmak istediğinizde, günlük mühürlemelerinizde, yapılabilecek hileleri
kolayca önlemede, dolaşımdaki ürünlerinizin takip ve izlenmesinde artık kolaylıkla uygulayıp istediğiniz
raporları üretebileceksiniz.
Sonra mı, bize danışmaya ne dersiniz ? end@sedef.com
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GIDA üretiminde, lojistiğinde,
sergisinde ve tüketiminde akıllı,
aktif, doğal ve uygun maliyetli
çözümler için…

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için
http://sedef.com/duyurular.html adresini ziyaret
edebilirsiniz.
SEDEF ENDÜSTRİYEL
www.sedef.com
bilgi@sedef.com
Tel-showroom:216–4652508
Tel–merkez:216–3450271

