
 

FINGER FOOD DISPLAY 

Kanape & Atıştırmalık 
Sunumlarında porselenmelamin 

zarafeti ve mini sepetler 
Pratik ve stil sahibi sunum denince akla gelen Dalebrook 

porselenmelamin sunum ekipmanları kanape ve atıştırmalık 

sunumları için de alternatifler çözümler geliştirdi. 

Porselen dokusu ve hissini veren, %100 premium ve dayanıklı  

ekipmanlar; meze tabakları, antipasti, zeytin ve dip sosların 

sunumunda en aranılan parçaları oluşturacak nitelikte.  

Yeni Poly Sepetlerimiz ekmek ve galeta sunumlarında başarılı 

sonuçlar veriyor. Bizim sunduklarımız sadece birer ekipmanken 

fantastik atıştırmalık sunumları yaratacak şefler için 

showroomumuzda daha birçok alternatifi birarada bulabilirsiniz.  

Bulaşık makinesinde yıkanabilirliği, çatlama ve kırılmalara karşı 

dayanıklılığı ile kaliteden ve görüntüden ödün vermezken, gıda 

hijyenini de hedefleyenler için özellikle tasarlanan Dalebrook 

Sunum Ekipmanları serilerine yenilerini eklemeye devam edecek. 
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Anahtar Yönetim Sistemi 
 Anahtarlarımın nerede olduğunu nasıl bilebilirim?  

 Anahtar envanterimi nasıl verimli bir biçimde 

yapabilirim?  

 Anahtarlarımı nasıl muhafaza edebilirim? 

 Talimat toplamayı kolaylaştıracak bir sistem var 

mıdır? 

diye soruyor musunuz ? 
Veya;  
 
Görevliye sadece doğru anahtarların verilebilmesini 
nasıl sağlarız?  
Çünkü rotadaki  yanlış veya eksik anahtarlar  ek maliyet 
ve kredibilite kaybına yol açarlar  
 
Şoför döndüğünde tüm doğru anahtarların toplanmasını 
nasıl sağlarız?    
Eğer  doğru anahtar yerinde olmazsa ilgili kilidi 
değiştirmek gerekebilecektir!  
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Anahtarlarla bir sahtekarlık yapıldığını nasıl 
tespit edebiliriz? 
Uykularınızı kaçırabilir! 
 
Toplama ve dağıtma dışında anahtarların 
envanterini ve başka konularda da destek 
sağlayacak bir sistem var mıdır?  
Hayat tahmin ettiğinizden de kolaylaşacak 
  

      
d
i
y
e
 
a
k
l
ı
n
ı
z
 
s
ü
r
e
k
l
i

Tüm bu sorularımıza evet diyorsanız ; 
 

- Çıkan ve Giren  anahtar setlerinin kaydı (bir defada veya artan), 
- Anahtar setlerinin veri tabanında İlave/silme/değiştirme işlemleri,  
- Standart raporlar  (anahtar geçmişi, ağırlıklar,….), 
- Kabul edilebilir uyuşmazlıkların yüzdesel ve  gerçek ağırlık bazında tespiti,  
- Standart XML arayüz mesajları, 
- Envanter için ayrı bir modül, 

 
Biz de size yukarıdaki özellikleri ve daha fazlasını içeren Anahtar Yönetimi Sistemimiz ile 
çözüm sunuyoruz.  Anahtarlarınızı rahatça yönetin, başınız ağrımasın! Bilgi için end@sedef.com 

      

 

diye aklınız sürekli meşgul mü?  
 
 

Masanın üzerindeki ve muhtelif yerlerdeki  
dağınık anahtar görüntüleri sizi rahatsız ediyor mu? 
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Markalaşma, güven ve bilinirlikte yeni bir dönem ve 
yeni bir perakende tecrübesi 

“Akıllı ve Aktif Paketleme Teknolojisi “  

“Paketleme basit 

anlamda tedarik zincirinde A noktasından B 

noktasına gidecek ürünü korumak için giydirilen 

bir kılıftır.” Yıllar önce bu gibi cümleler sarf 

edilebilirdi ve ediliyordu da. Günümüzde 

paketlemeyi bu kadar hafife almak, benzer 

ürünler içerisinde markanın ayırt edilmesini 

sağlayan ana unsuru 

inkar etmek, yani 

ürünün alelade bir 

ürün olarak kalmasına 

neden olacak bir 

zihniyeti temsil 

etmekten öteye gidemeyecektir. Paketin ve 

tasarımının tüketici ile bir çok tonda konuşarak, 

ürün hakkında marka sahibinin yaratmak 

istediği imajı ve bilgiyi ileten bir mecra olduğu 

yadsınılmaz gerçektir. 

Öte yandan neredeyse tüm iletişimin interaktif 

hale geldiği günümüzde, iletişim tonlarında da  

birçok değişilikler yaşandığı bir başka gerçektir. 

Güven yaratmak için paketin görsel tasarımı 

üzerindeki pasif ikna edicilerden, akıllı ve aktif 

işlev sahibi, tüketicinin sağlığını, ağız tadını, 

kesesini, hanesindeki 

israfı düşünerek duygusal bağ kuran sistemlere 

doğru yönelim başlamıştır. 

Paketlemenin bugünü ve geleceği aktif ve akıllı bir 

hal almışken tedarik zinciri içerisinde yer alan  

firmaların bu teknolojilerin faydalarını ve 

kendilerine sağlayacağı fırsatları incelemeleri 

pazardaki kalıcılık 

açısından önem 

ihtiva etmektedir. 

Özelliğini yitirmiş, 

üreticisine, tedarik 

zincirinin tümüne ve dolayısı ile sektöre ve 

ekonomiye fark etmeden ufak ufak zarar veren 

konvansiyonel sistemler yerine;  

 raf ömrünü doğal yollarla uzatan,  

 tad, doku ve besleyiciliği doğal yollarla 

koruyan, 

 gıdanın bozulmadan kullanılmasını sağlayan, 

 dağıtım alanını güvenli bir şekilde genişleten, 

 ürünün raf ömrü boyunca her aşamada 

durumunu gösteren, 

Paketleme = Marka koruma 
Paketleme = İsraf önleme 

Paketleme = Doğallık  
Paketleme = Daha az katkı maddesi 

ülkemizde de başlıyor 
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oksijen emiciler... 

sistemler ile tedarik zinciri boyunca maliyetler 

azalırken karlılığın arttırılması hedeflenmektedir. 

Akıllı ve Aktif Paketleme teknolojilerinin kullanıcı 

dostu olmasının sebebi ise yerel ölçekte nispeten 

küçük bir firmadan uluslararası ölçekte bir 

üreticiye kadar uygulanabilir olmasının yanısıra 

pazarın güncel gerçeklerinden yola çıkarak 

iyileştirme yapılmasını sağlamasıdır. Çarpıcı bir 

örnek olarak yapılan saha çalışmalarında elde 

edilen bilgiye göre Sıcaklık-Zaman Etiketi 

kullanımı sayesinde varsayımsal veya sektörel 

alışkanlıklarla hesaplanan pasif raf ömrü olarak 

belirlenen sürenin ortalamada %50 üzerine 

çıkılmıştır. Sonuçta üretici; 

 daha iyi kalite ve gıda güvenliği  

 kalite hakkında inandırıcılığı olan bir iletişim 
modeli  

 gıda atığında azalma  

önerebilmektedir.  

Özetle Ayşe Teyze Mantısı’nın  doğal yollarla raf ömrü 

arttırılabilir, lokal lezzetlerin lojistik ağı genişletilebilir, 

ürünün güncel durumu taraflara gösterilebilir ve 

tüketiciye mantısını ne zamana kadar güvenle 

tüketebileceği konusunda evinde bile iletişim 

kurulabilmektedir. 

Gıda üreticileri ve satıcıları tarafından sevkiyat, depolama 

ve sergileme süresince hasar gören ciddi miktarda gıda olduğu ölçümlendikçe, artan çevre bilinci ve 

duyarlılığı ile beraber, tarımsal ürünler gibi önemli, doğal ve sonsuz olmayan kaynakların kullanıcısını 

bulabilmesi konusu, artık listenin başına doğru tırmanan hedeflerdendir. 

Tüketicisini seven üretiler ile tüketiciler için akıllı telefonlardan sonra akıllı gıda devri de yeni temsilcileri 

ile ülkemizde de başlamak üzere... 

 

etilen emiciler... 

sıcaklık zaman etiketleri 

tazelik etiketleri 



 

 

 

Lütfen not ediniz.. 
1 Temmuz tarihi itibari ile tüm evrak gönderileriniz için yeni 

ofis adresimizi kullanınız. Iletişim bilgilerimiz ; 

Up Twin Residence  

Soğanlık Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. 

No 5 B blok 153 Kartal 34880 ISTANBUL 

Telefon: (216) 501 0097 

 

www.sedef.com         

bilgi@sedef.com 

N-Sedef dergisinin daha önceki sayıları için 

http://sedef.com/duyurular.html adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 
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