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Gözlük Mağazanızda
Hızlı Sayım
Gözlük mağazanızı, saatlerce tek tek saymakla

Örneğin, aşağıdaki görseldeki gibi vitrin ve çek-

uğraşmak yerine, RFID teknolojisi ile dakika-

meceleri bulunan bir mağazada 1500-2000

lar içinde kolayca sayım yapabilirsiniz. RADID

gözlük bulunduğunu varsayalım. Bu mağaza,

RFID olarak geliştirdiğimiz sayım ve takip ya-

tüm ürün çeşidine göre vitrin ve çekmeceler

zılımı ile akıllı telefonunuzdan sayım cihazına

dahil olmak üzere 5 - 10 dakika içinde sayıla-

bağlanıp, cihazı mağaza içinde dolaştırarak or-

bilmektedir.

talama 1 metre mesafeden sayım yapabilirsiniz.
Bu teknoloji ile mağazanızı ortalama 10 dakika
içinde sayabilirsiniz.
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Sistem Nasıl Çalışır?
Öncelikle, bilgisayarınıza, tabletinize veya akıllı telefonunuza, internet üzerinden çalışan RADID sayım
yazılımını kuruyoruz.
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Etiketleme
Fotoğraflarda gözüken mikro çipli RFID
etiketlerinden bir tanesi gözlük üzerine takılır.

Kelepçeli, yırtılması zor, tek
kullanımlık etikettir.

Yapıştırmalı, tek kullanımlık
etikettir.
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Ürün Eşleştirme

3

Sayım & Takip

Sert plastik, en az 10.000 defa
kullanılabilir, içinde kapı alarmı
bulunur.

Etiketlenen ürünler, eşleştirme cihazı
kullanılarak ürün barkodu okutulup, RFID
etiket ile eşleştirilir (tık-tık). Bu işlem her ürün
için bir kere yapılır.

Mağazanız artık sayım için hazır. Akıllı
telefonunuzdan sayım cihazına bağlandıktan
sonra artık sayım yapmaya başlayabilirsiniz.

Sunduğumuz bu teknoloji dünya çapında yaygınca kullanılmaktadır. Uluslararası mağaza zinciri olan
Decathlon, tüm dünyada yaklaşık 1 milyar ürününü bu yöntem ile takip etmektedir. Buna ek olarak
Amazon ve Metro gibi büyük şirketler yine RFID teknolojisini her alanda kullanmaktadırlar.
Biz, RADID RFID olarak maliyetli programlar ve bilgi işlem personeli gerektiren işlemleri bizim deyimimiz ile halk seviyesine indirgedik ve herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir uygulama geliştirdik.
Yazılımımız internet üzerinden çalışmakta olup, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardan ulaşılabilmektedir. Böylelikle mağazanızı işten veya evden rahatlıkla kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.
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Diğer Çözümlerimiz
Ürün kabulünden, satışa kadar her alanda RFID kullanabilirsiniz.

Ürün İzleme
Yazılım sadece sayım için değil aynı zamanda geriye dönük izlenebilirlik için de kullanılabilmektedir.
Sevkiyat işlemlerini yazılım üzerinden gerçekleştirerek hem hızlı ürün çıkışı ve kabulü yapabilirsiniz
hem de ürünlerin hangi tarihte nerede olduğu bilgisine rahatlıkla erişebilirsiniz.

Kasa Entegrasyonu

Mağaza Güvenliği

Kasada kullanacağınız RFID okuyucuları ile sa-

Kapılara yerleştirilen RFID veya EAS portalları

tış işlemlerinizi RFID sistemi ile yapabilirsiniz.

ile mağaza güvenliğinizi tek etiket ile sağlayabilirsiniz.
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