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En çok hangi kullanım şekillerinin talep edildiğini inceleyin ve bunları gerçekten sunulan kullanım 
şekillerinin oranıyla karşılaştırın. Son üç yılda aldığımız tüm talepleri analiz ettik (soldaki grafik, kullanım 
şekli taleplerinin yüzdesini gösterir) ve talep edilenler ile proje haline getirilen kullanım şekillerini 
karşılaştırmak için gerçekten sunulan tüm projeleri özetledik (sağdaki grafik, sunulan kullanım şekillerinin 
yüzdesini gösterir).

Şirket bünyesinde endüstriyel dĳital dönüşümü kim 
destekliyor?

İç mekan takip hizmetlerini kullanarak dĳitalleşme projelerini gündeme getiren kişilerin en çok sahip 
olduğu 10 unvan aşağıda belirtilmiştir. Peki, bu verileri nasıl elde ettik? Son üç yılda bizimle iletişime 
geçen herkesin e-posta adreslerini topladık ve bunları LinkedIn’de aratarak iş unvanlarına ulaşıp 
gruplandırdık. 
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En sık karşılaşılan iç mekan takip hizmeti talepleri hangileridir? 
Gerçekte hangi hizmetler sunuluyor?
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Hangi kullanım şekilleri endüstri sektöründe kanıtlanmış 
yatırım getirisi sunar?

14 1
Kullanım Şekli: eKanban
Endüstri: Otomotiv 
Sunan: CEIT

aylık geri ödeme dönemi daha az rutin iş için vardiya başına daha az 
gereken çalışan sayısı

Kullanım Şekli: Malzeme Akışı
Endüstri: Otomotiv 
Sunan: IBCS Macaristan

%50 %15 
oranında daha kısa teslim süresi
(6 saatten 3 saate)

daha az rutin iş için daha az gereken 
çalışan oranı

%100 3D
Kullanım Şekli: Kalite Yönetimi
Endüstri: Üretim 
Sunan: QUALIGON

asıl kalite verileri ve durum güncel-
lemeleri olan ürünlerin oranı 

konum verileri (Z-ekseni)

%10 %20 
optimize edilen forklift navigasyonu 
sayesinde kısalan mesafe oranı

depo kullanımındaki artış oranı

%47 %81 
Kullanım Şekli: Çalışan Güvenliği
Endüstri: Enerji
Sunan: Proietti Tech

oranında yaralılara erişim hızı artışı 
(ortalama olarak)

yetkisiz alan erişimlerindeki azalma 
oranı

Kullanım Şekli: Filo Takibi
Endüstri: Otomotiv 
Sunan: CEIT 

%19 %19 
Kullanım Şekli: Forklift Takibi
Endüstri: Yiyecek/İçecek
Sunan: ICZ  

depo kullanımındaki artış oranı oranında RFID karşısında daha iyi sistem 
kullanım süresi (UWB: %99 ve RFID: %80)

11 4
Kullanım Şekli: Malzeme Akışı
Endüstri: Kablo Tertibatı   
Sunan: Mazny projects 

aylık geri ödeme dönemi aylık uygulama süresi

Kullanım Şekli: Çalışan Güvenliği
Endüstri: Petrol ve Doğal Gaz   
Sunan: ConnectUs Services

10× 1 
daha kısa toplanma süresi (120 
dakikadan 12 dakikaya)

tahliye listelerini sağlamak için gereken saniye 
(8 dakikadan 1 saniyeye)

İç mekan takip dĳitalleşme projelerinde normal süreç nedir? 

Proje Uygulama Bakım ve Destek

Proje Keşfi
(Teknik ve İş) Nihai Bütçe

Saha Araştırması

Eğitim
Aynı altyapıyı kullanarak
diğer kullanım şekillerini
belirleme

Proje Yeterliliği RTLS Tasarımı
Gösterim/PilotBütçe Tahmini

Proje Keşfi, Tasarım ve Gösterim Uygulama Proaktif Bakım ve Gelecek Planları

1—2 ay 1—3 ay

Bu kullanım şekilleri hakkında www.sewio.net adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz


