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Depo Yönetim Sistemleri
� Yazılım

� Barkodlama ekipmanları

� RF (Radyo Frekansı iletişimi)

� Depo veya dağıtım merkezinin içerisinde süreç 
yönetimi ve envanter kontrolü sağlamak için 
birleştiren teknoloji bütünüdür.

� WMS= Warehouse Management Systems
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Depo Yönetim Sistemi Yazılımı

� Sistemin beynidir.

� Ürünler ve müşteriler ile ilgili veriler toplanarak depo 
çalışanlarının gerekli işlemlere yönlendirilmesi bu 
yazılımlar sayesinde gerçekleşir.

Depo Yönetim Sistemleri neden 
kullanılıyor?

� Envanter kontrol

� Çevrim zamanlarının azaltılması

� Sipariş Etkinliği

� İşgücü verimliliği

� Dağıtım Merkezi performansları
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Depo Yönetim Sistemlerinin Avantajları (1/2)
� Stok sayımının doğru ve hızlı yapılması

� Hatasız mal kabul ve sevkiyat

� Sipariş kontrollü sevkiyat yapılabilmesi

� Adres takibi ile depo içinde malzeme yerinin tespit 
edilebilmesi

� Radyo Frekanslı el terminalleri sayesinde bilgisayar ve 
evrak kullanmadan işlemlerin yapılabilmesi

� Barkod ve el terminali ile depo hareketlerinin hızlı 
yapılabilmesi

� Her türlü ticari programla entegre olması ve yapılan 
işlemlerin otomatik olarak ticari programa aktarılması 

Depo Yönetim Sistemlerinin Avantajları (2/2)

� Kazanılan hız sayesinde maliyetlerin düşürülmesi

� Depo hareketleri için hazırlanması gereken resmi veya 
gayri resmi, düz evrağın bilgisayar kullanılmadan 
otomatik basılabilmesi

� Bu sayede depo personelinin prosedürlerle zaman 
kaybetmemesi

� Bu özelliklerin müşterinin isteğine uygun olarak 
düzenlenebilmesi

� Anlık ve doğru olarak stoğun bilinmesi, stok 
maliyetlerinin düzenlenmesinde kolaylık sağlaması

� Anlık işlem ve personel takibi ile iş verimliliğinin 
artırılabilmesi
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� BARKOD KULLANIMI

Barkod Sistemleri
� Barcoding Systems

� Perakende ürünlerinin ambalajları üzerinde paralel 
seriler halinde bulunan, siyah ve beyaz çizgiler onlara 
uygun tarayıcı araçları tarafından okunduğunda çeşitli 
harf ve sayıları ifade etmektedir.
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Barkod kullanımı

� Barkod ürün kimlik bilgisinin sembolik 
tanımlamasıdır.

� Arkasında iyi bir yazılım ile desteklendiği taktirde 
operasyon için en başta doğruluk ve verimlilik artışı 
olmak üzere sayısız faydalar sağlar.

� Farklı amaçlar için kullanılmak amacı ile oluşturulmuş 
birçok barkod standardı bulunmaktadır. 

� Barkod standartları kodun içeriği, kaç karakter olacağı, 
içerebileceği karakterler (nümerik, alfa nümerik) 
özelliklerini içerir. 

� Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan başlıca 
barkod alfabeleri Code39, Code128, EAN13, EAN8, 
UPC, ITF' dir. Bunlardan ITF, EAN ve UPC barkod 
alfabeleri sadece rakamları içermektedir. Code39 ve 
Code128 ise rakamları, harfleri ve özel işaretleri 
göstermek için kullanılır.
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1) EAN Standardı 
� EAN kendi içinde çeşitli standartlara sahiptir. 

� EAN 13, perakende ve uluslararası satışlarda kullanılır. 
Sadece nümerik ve 13 haneden oluşur. İlk üç hanesi 
ülke kodu, sonraki dört hanesi firma kodu, sonraki beş 
hanesi ürün kodu ve son karakter kontrol karakteridir. 
Aşağıda EAN-13 kod dizilişi görülmektedir. 

� Örnekte ülke kodu olarak Türkiye verilmiştir.
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� EAN kodu rast gele kullanımlı bir kod değildir. 

� EAN-13 kodunun TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği) bünyesine bulunan Mal Numaralandırma 
Merkezine yapılacak başvuru ile alınmaktadır. 

� EAN-13, neredeyse tüm perakende ürünlerde 
kullanılmaktadır. 

� EAN-8, ürüne özel verilen koddur. EAN-8 dizilimi 
aşağıda verilmiştir. 8 haneli nümerik kodlamadan 
oluşur.
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2) UPC Standardı
� UPC (Universal Product Code), ilk en geniş 

uygulamaya sahip barkod standardıdır. 

� Satışa sunulan ürünlerin standart kodlaması için 
kullanılır. 

� EAN, UPC standardının bir ürünüdür. 10 nümerik 
haneden oluşur. 

� İlk beş hane, firma kodu, sonraki beş karakter ise ürün 
kodunu ifade eder. UPC-A ve UPC-E en çok kullanılan 
standartlardır. 

BARKODUN YARARLARI

� 1) DOĞRULUK

� En doğru bilgiyi almanızı sağlar, kullanıcı hatalarını ortadan kaldırır. Benzer ürünler 
veya benzer kodlara sahip ürünler arasındaki karışıklığı önler. 

� 2) HIZ

� Hızlı veri girişinin iki önemli faydası vardır. 
1. İstenen bilgi manuel şekilde toplanacak bilginin çok çok üstünde bir hızla ve 
doğru bir şekilde toplanır. 
2. Toplanan bu doğru bilgiler bilgisayar ortamında olduğu için yine çok hızlı bir 
şekilde bu bilgileri işleyebilecek, değerlendirebilecek kişilere veya ortama ulaşır. 
Örneğin; bu bilgilerin doğru bir şekilde, bir kâğıtta yazılı olan bilgiler olduğunu 
varsayın. O kâğıdın içinden A marka deterjandan ne kadar satıldığını nasıl 
bulabilirsiniz? Evet, sayabilirsiniz. Son anda size A marka deterjan değil de tüm 
deterjan satışları sorulursa ne yaparsınız? 
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� 3) MALİYET

� Doğruluğun artması ve veri giriş hızının yükselmesi ile işçilik maliyeti düşecek sistem 
daha ekonomik olacaktır. 

� 4) KULLANIŞLILIK

� Barkod ürünleri yani okuyucular, yazıcılar vs. tüm ürünlerinin kullanımı, bilgisayara 
bağlaması ve işletmesi çok kolaydır. Bu sistem ile güvenilir, detaylı, hızlı veriler toplanır. 
Bu toplanan bilgiler ile sistem daha etkili yönetilebilir. 
Örneğin 
Hangi ürün ne kadar satılıyor? 
Şu anda stokta eksikler neler? 
Geçmiş satışlara bakarak hangi üründen ne kadar sipariş vermeli? gibi sorulara kolayca 
cevap bulabilirsiniz. 

� Barkodla ilgili asla unutulmaması gereken bir konu vardır. Barkod uygulamasının başarılı 
olmasında toplanan verileri kabul eden ve değerlendiren yazılımın çok büyük önemi 
vardır. 

� Güvenilir ve nispeten ucuz bir teknolojidir.

� Gerçek zamanlı bir teknoloji olup veri alma ve geri 
verme şeklinde çalışmakta bunu da WLAN 
gerçekleştirmektedir.
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Bu sayılar sayesinde ;

� Ürün tipi

� Ürün ağırlığı

� Nereden nereye taşınacağı

� Navlun gibi dışarıdaki lojistik faaliyetleri 
aktarılabilmektedir.
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Barkod Yazıcılar

RFID (RADYO FREKANSLI TANIMLAMA)

� Radyo dalgalarını kullanarak üzerindeki bir objenin yada 
insanın kimlik bilgilerini nümerik bir seri numarası 
olarak ileten sistemlerin genel adıdır. 

� Bu kablosuz sistemler temas etmeden ve hatta görünür 
dahi olmadan okuma imkanı vermektedir ki bu özelliği 
ile üretim ve barkod gibi geleneksel teknolojilerin 
kullanılamadığı zorlu ortamlarda büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. 
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� Barkod ve RF etiketler arasındaki en önemli farklardan 
biri barkod teknolojisinde baskılı bir etiket, optik bir 
okuyucu tarafından okunurken, RFID teknolojisinde 
yarı iletken bir etiketin radyo frekans teknolojisi 
kullanılarak sorgulanmasıdır. 

� Bir barkod okuyucusu, barkodu okuyabilmek için 
barkodu görmelidir.
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� RFID genel kategori olarak Auto-ID teknolojisi altında 
gruplandırılır; Auto-ID teknolojilerinin ortak özelliği 
manuel olarak yapılan veri girişlerindeki süreyi 
kısaltmak ve hataları önlemektir.

� RFID etiketi, bir mikroçip ile buna bağlı bir radyo 
anteninden oluşur.
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� RFID etiketleri üzerine yazılan bilgiyi 
okuyabilmek için bir RFID okuyucuya ihtiyaç 
vardır. 

� Bu okuyucu kendine bağlı anten(ler) ile radyo 
dalgaları yayar ve etiketlerden geri gelen 
dalgaları algılar. 

� Daha sonra bu radyo dalgaları üzerindeki bilgiyi 
dijital formda ana bilgisayara iletir. Bir okuyucu 
aynı zamanda yazıcı olarak da fonksiyon görür.

� RFID‘ nin etkileyeceği ve yerini alacağı yegane teknoloji 
barkod teknolojisidir. Sadece dünyada değil, ülkemizde 
de çok yoğun bir şekilde kullanılan barkodun RFID‘ ye 
göre bazı dezavantajları vardır. 

Örneğin;

� a) Görüş sahası

� b) Sadece veri okuma

� c) Kısıtlı alan ve okuma oranı gibi. 
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Radio Frequency Identification

� Ancak barkod teknolojisinin şu anda RFID'ye göre 
çok güçlü bir özelliği bulunmaktadır. 

� O da etiket başına maliyeti. 

� Olaya bir de RFID yönünden bakılırsa, kolaylıkla 
görülebilir ki, maliyet dışında RFID teknolojisi 
barkoda göre oldukça avantajlıdır.

RFID’nin üstün yönleri

- Zor çevre koşullarında kullanılabilmesi

- RFID etiketlerinin manuel operasyona gerek 

kalmadan okunabilmesi

- Aynı anda birçok etiketin okunabilmesi

- Tek bir etiketin bir defadan fazla okunabilmesi
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RFID ile tanımlamanın yararları (1/2)RFID ile tanımlamanın yararları (1/2)
- Güvenli olması. Bilgi kaybolmaz, dağılmaz, kasıtlı olarak silinmek 

istenmediği takdirde silinmez. 

- Kullanım kolaylığıdır.

- İş yerlerinde operasyon maliyetlerinin  düşmesini sağlar. 

- Zamandan büyük oranda tasarruf kazandırır.

- Uygulanan nesne üzerinde daha fazla kontrol sağlar. 

- İşgücünü ölçülebilir hale getirir.

- Suistimalleri azaltır.
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RFID ile tanımlamanın yararları (2/2)RFID ile tanımlamanın yararları (2/2)
- Stok idaresinin kolaylaştırır, sevkiyatın güvenilirliğini arttırır. 

- İsrafın önler, maliyetleri düşürür, kaliteyi arttırır. 

- Verimliliği ve müşteri memnuniyetini arttırır. 

- Nerelere girip giremeyeceğinin denetlenmesinde RFID kullanımı mümkündür. 

- Kamu’da RFID kullanımı her geçen gün artmaktadır. Kamu binalarına giriş/çıkış, 
araç takibi ve para ve pasaport içine yerleştirilen etiketler bu uygulamaların 
bazılarıdır. 

� - Park yerlerinin yönetimi, otellerde parasız ödeme sistemi, otel oda 
kapılarının yetki verilmiş kartlar tarafından açılması RFID kullanımının diğer 
birkaç örneğini oluşturmaktadır

Kullanım alanlarıKullanım alanları
� Önümüzdeki birkaç yıl içinde RFID kullanımı, giderek düşen etiket 

maliyetleri ile orantılı olarak çok artacaktır;

� Sağlık, Turizm, İnşaat, Kamu, Tarım ve Hayvancılık ve Hizmet Sektörü 

� gibi pek çok alana yayılması beklenmektedir. 

� RFID Kullanımı ile iş gücü ölçülebilir hale gelecek, suiistimaller azalacak, 

� stok idaresi kolaylaşacak, israf önlenecek ve verimlilik artacaktır. 

� Dolayısı ile kaynak olarak tanımlanan insan, malzeme, iş merkezi optimize 
edilerek maliyetler düşecek, kalite artacak,sevkiyat güvenilirliği artacak, 

� Böylece verimlilik ve müşteri memnuniyeti de artmış olacaktır. 
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“Tag” (transponder)
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Görmüş olduğumuz Örnekteki Deponun 
sağladıkları

Ağırlık Sensörü ile RFID 
Okuyucu Entegreli Forklift

Forklift üzerine entegre edilen 

RFID okuyucu ve RFID antenleri ile 

forklift tarafından kaldırılan ürünlerin 

kimlik bilgileri ve forklift tarafından 

ürünlerin bilgileri alınır.

Forklift üzerine entegre edilen 

ağırlık sensörü ile taşınan ürünlerin 

ağırlıkların teyidi ve taşınan paletin 

içinde eksik mal olup olmadığı tespit 

edilebilmektedir.
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