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RFID yazıcılardan demirbaşın 

özelliklerine uygun olan etiket 

yazdırılır.

Etiketin Yazdırılması
Tüm demirbaşlara RFID 

Etiketleri yapıştırılır.

Etiketleme
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El terminali aracılığı ile 

demirbaş sayım ve kayıp 

demirbaş bulma işlemleri hızlı 

bir şekilde yapılır.

Okuma
Demirbaşın materyaline ve 

boyutlarına en uygun olan RFID 

etiketi belirlenir.

Etiket Türünün Belirlenmesi

SİSTEMİN KURULUMU
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Demirbaş Materyal Cinsi Etiket Yapıştırma Şekli Okuma MesafesiDemirbaş Ölçüleri

DEMİRBAŞ DEĞİŞENLERİ



Plastik & Ahşap 
Etiketler

Kumaş Etiketler

DEMİRBAŞ ETİKETLEME

Metal Etiketler



Hızlı Demirbaş Sayımı

Kayıp Demirbaş Bulma?Demirbaş Güvenlik Yönetimi

Personel Yönetimi

RFID İLE DEMİRBAŞ YÖNETİMİ



El terminali ile depo ve envanter sayımı çok hızlı 
bir şekilde yapılabilir.

El terminali saniyede 1000’den fazla etiketi 
okuyabilir.

Kayıp ve eksik demirbaşlar kolay bir şekilde 
tespit edilebilir.

Periyodik sayım yapılması çalınma oranlarını 
düşürmektedir.

HIZLI DEMİRBAŞ SAYIMI



KAYIP DEMİRBAŞ BULMA

El terminalinden yayılan radyo dalgaları 
kayıp demirbaşların bulunmasında kullanılır.

Aranan ürün bilgisi terminale girildikten 
sonra el terminali ses ile ürüne yaklaşıldığı 
uyarısı verir.

STOP

Locate Tag

8DF0000000007CCDA2



Personele verilen RFID kartlar ile;

➢ Personelin hangi bölgede olduğu,

➢ En son hangi kapıdan geçtiği görülebilir,

➢ Acil durum yönetimi gerektiğinde hızlıca
personel sayımı yapmak için RFID teknolojisi
kullanılabilir.

PERSONEL YÖNETİMİ



Demirbaşlara takılan RFID etiketi aracılığı ile;

➢ Demirbaşın hangi gün hangi saat 
odadan ayrıldığı,

➢ Demirbaşı odadan (personeller de 
RFID kartı taşımaktalar) kimin çıkardığı kolay 
bir şekilde takip edilebilmektedir.

DEMİRBAŞ GÜVENLİK



DEMİRBAŞ YÖNETİMİ 

RFID Demirbaş Yönetim Sistemi ile 
server, network altyapısı gibi 

yüksek maliyetli
ürünlerin garanti süreleri daha iyi 

takip ve kontrol edilebilir. 



KISACASI

RFID sistemi ile THY’nin sahip olduğu tüm mal varlıkları hızlı ve kolay bir 
şekilde sayılıp, 

kayıp olan eşyalar rahatlıkla bulunabilecektir.

StokEkipman Yedek Parça



DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI



Lokasyon 
Etiketi

DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI



Bulunan

Bulunan ama sayım yapılan odaya ait 
olmayanlar

Bulunmayanlar

DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI



RFID DEMİRBAŞ ETİKETLEME ÖRNEKLERİ



FAYDALARI

Kayıp ekipman, stok ve yedek parça giderlerinden kurtulacaksınız.

RFID Demirbaş Yönetim Sistemi, demirbaş kaybolma riskini minimize 
edeceğinden demirbaş sigortalatma bedelleri azalacak.

Demirbaş sayım ve kayıp demirbaş bulma işlemleri hızlanacak, bu işler için 
gerekli olan zaman ve insan kaynağı azalacak.

Demirbaşların düzenli olarak sayımı ve kontrolü, gereksiz donanım 
alımlarının önüne geçecek.

Demirbaşların periyodik olarak sayımı, kayıp ve çalınma oranlarını 
düşürecek.




