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GÖSTERGE PANELİ ÖZETİ

AKTİF CİHAZLAR

CİHAZ LOKASYONLARI

Zebra Varlık Görünürlük Hizmeti
ANDROİD VE WİNDOWS ZEBRA MOBİL CİHAZLAR İÇİN

DAHA İYİ CİHAZ GÖRÜNÜRLÜĞÜ EŞİTTİR DAHA İYİ İŞ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ
Şirketinizin mobil cihazlarının nerede olduğunu - ve doğru çalışıp çalışmadığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız bu, bilançonuzun kar-zarar hanesini etkileyebilir.
Bir cihaz kaybolduysa ya da çalındıysa, yoğun bayram sezonunda arızalandıysa,
ya da daha vardiya bitmeden pili bitiyorsa bunun müşterilerinize hizmet
verebilmeniz üzerinde önemli etkisi olabilir. VDC araştırma kuruluşu, bir cihaz
arızasının 80 dakikalık verimlilik kaybına eşit olduğunu tahmin ediyor.
Bunun için Zebra, mobil cihazlarınızın sağlığını ekonomik bir şekilde takip etmenin yeni bir yolunu
sunuyor. Zebra’nın yeni Varlık Görünürlük Hizmeti (AVS), müşterilere mobil cihazlarının sağlığı
konusunda yüksek seviyede bir görünürlük ve öngörülülük sağlar.
Zebra’nın AVS hizmeti, gerek Android, gerekse Windows işletim sistemli Zebra cihazlarında bulunan
basit bir aracı kullanarak, mobil cihaz yönetim (MDM) yazılımına yatırım yapmanıza gerek kalmadan
mobil cihaz sağlığı ve kullanımına ilişkin, iş açısından kritik öneme sahip değerli veriler toplar.

Mobil Cihazlarınıza Bir Bakışta Görünürlük
Mobil cihazlarınızı hala fiziksel yöntemlerle takip ediyorsanız, muhtemelen size paradan tasarruf
sağlayabilecek bilgiler kaçırıyor olabilirsiniz. Zebra’nın Varlık Görünürlük Hizmeti bir bakışta tüm
mobil envanterinizin dökümünü yapmanızı sağlayacaktır. Arkasında Zebra’nın Varlık Görünürlük
Platformunun gücü bulunan AVS, size hangi mobil cihazlarında kullanımda olmadığını ve hangilerinin
30 gündür ya da daha uzun süredir çalışmadığını göstererek kayıp varlıkları hemen bulmanıza
yardımcı olur. Fakat daha bu sadece bir başlangıç...
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Daha İyi Bilgi Sahibi Olmak Daha Fazla Verimlilik Sağlar
AVS sayesinde cihazlarınızın sağlığı mobil personelinizin verimliliğini olumsuz etkileyebileceği
zaman durumdan haberdar olacaksınız. AVS, cihazlarınızın her birinin sağlığını okunması kolay bir
renk kodlama sistemiyle sınıflandırır - ve faaliyetlerinizi olumsuz etkiliyor olabilecek sorunların nasıl
giderilebileceği konusunda bilgi verir.
Yeşil mi görünüyor? O cihaz yüksek performansta çalışıyor demektir. Sarı mı görünüyor? O cihazın
daha yakından bakılması gereken bir sağlık sorunu var demektir. Kullanım gösterge panelinde sadece
bir-iki tıklama ile cihazın pilinin çok çabuk tükendiğini görebilir, ve bu sorunun nasıl çözülebileceği
konusunda bir tavsiye bulabilirsiniz. Kırmızı mı görünüyor? O cihazda kritik bir sağlık sorununun
baş göstermesi çok muhtemel olup riski bertaraf etmek için hemen ilgilenip bir şeyler yapılması
gerekecektir.

İşiniz İçin Kritik Önem Taşıyan, Öngörülebilirlik Sağlayan ve Riskleri Azaltan Bilgiler
Pil ve hatta cihaz değiştirmek gibi yatırımlar, bir şirketin bütçesini hızla yiyip bitirebilir. AVS, mobil
varlıklarınızı yönetme şeklinizde dönüşüm gerçekleştirerek reaktif cihaz yönetiminden proaktif
yönetime geçmenizi sağlar. Size masrafları önceden tahmin etmeniz için gereken araç ve verileri
sunarak bütçeniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı ve beklenmedik masraflardan
kurtulmanızı sağlar.

ZEBRA’NIN AVS HİZMETİ KİMLER İÇİN AVANTAJLIDIR?

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK
ŞİRKETLERİ
Depolar, Dağıtım Şirketleri,
Havayolları, Havalimanları,
Kiralama Şirketleri,
Taksi Şirketleri ve Toplu
Taşımacılık Kuruluşları

İMALAT

PERAKENDE

SAĞLIK

Kimyasal, Metal, Gıda ve
Meşrubat, Plastik ve Petrol
Ürünleri, Kağıt, Tekstil, İlaç,
Elektronik, Endüstriyel
Aletler, Taşımacılık ve Tıbbi
Şirketler

Süpermarketler, Üyelere
İndirimli Satış Mağazaları,
Bakkallar, E-Ticaret
Şirketleri, Çok Katlı
Mağazalar, Perakende
Devleri, İndirim Mağazaları,
Sağlık ve Kişisel Bakım
Ürünleri Mağazaları, ve
Uzmanlaşmış Mağazalar

Hastaneler, Bakım Evleri,
Evde Sağlık Hizmeti Veren
Kuruluşlar ve Tıbbi Kurumlar

ZEBRA VARLIK GÖRÜNÜRLÜK HİZMETİ:
GÖRÜNÜRLÜK İLE GELEN ÖNGÖRÜ GÜCÜ
Mobil cihazlarınızın sağlığı konusunda daha fazla görünürlük sahibi olmak, işinizde daha iyi sonuçlar elde etmenize
yol açabilir. Zebra’nın Varlık Görünürlük Hizmetinin daha fazla öngörülebilirlik sayesinde riskleri azaltmanıza ve mobil
personel verimliliğini arttırmanıza nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla bilgi için, web sitemizi ziyaret edin:
www.zebra.com/visibility.
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