
KRITIK IŞ SÜREÇLERINE 
VERIMLI ÇÖZÜMLER
ZENITH BARKOD’UN REHBERLIĞINDE, BANT BORU, IŞ SÜREKLILIĞI VE VERIMLILIK ARTIŞI 
IÇIN ZEBRA’DA KARAR KILDI.
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A D V E R T O R I A L

Küresel birçok otomobil firmasıyla çalışan Bant Boru, ERP sistemini 
daha da geliştirirken, tam bir entegrasyon hedefiyle Zenith Barkod ile 
yürüttüğü projede, tercihini Zebra El Terminalleri ve Yazıcılardan yana 
kullandı. Otomotiv ve Beyaz eşya sanayii gibi iki büyük sektöre seslenen 
Bant Boru, iki temel üretim başlığı ile yerli ve yabancı markalara hizmet 
veriyor: Çift katlı bakır kaynaklı çelik boru ve tek katlı çelik boru. Çift 
katlı boru; otomotivde, ağırlıklı olarak fren, debriyaj ve direksiyon 
sistemlerinde kullanılıyor. Tek katlı boru ise otomotivde yakıt hatlarında 
kullanıldığı gibi, ayrıca Beyaz eşya sanayiinde, buzdolaplarında, 
kondanser ve evaporatör boruları olarak da sunuluyor. Anlık veri 
üretimi ve üretimde kesintisizlik adına iş sürekliliği Bant Boru için her 
zaman öncelik. Bu noktada Zebra ile yatırım öncesinde ve karar alma 
noktalarında verimli bir işbirliğini hayata geçirdiklerini vurgulayan Bant 
Boru IT Müdürü Enis Büyükgüner, detayları şöyle anlattı:

“Tedarik zincirini geliştirmek ve müşteri beklentilerine daha hızlı yanıt 
verebilmek, kapasite kullanımı ve verimlilik konusunda daha olumlu bir 
mimari inşa etmek hedefimiz oldu. Stratejik kararlarımız paralelinde, 
önce SAP odaklı bir dijital dönüşüm yatırımı yaptık, ardından Zebra 
yatırımını bunun üstüne kurguladık. Bu kapsamda da sahadaki verilerin 
doğru toplanması gibi adımlarda barkod ürünlerine odaklandık. Zenith 
Barkod sayesinde Zebra’nın bu başlıktaki en yeni çözüm mimarisini 
tesisimize kattık.” Zenith Barkod işbirliğiyle Bant Boru’ya Zebra ZD620 
Serisi Masaüstü Yazıcı ve MC3300 El Terminali sağlandı. Bu cihazlarla 

birlikte Zebra’nın Mobil Uygulama Araçlarından; Android 
Enterprise Browser Bant Boru’nun SAP mimarisiyle verimli bir 
şekilde entegre edildi.

BANT BORU IT MÜDÜRÜ ENIS BÜYÜKGÜNER:  
“BÜTÜNSEL VERIMLILIK DAHA DA GÜÇLENDI”
“Bu gibi yatırımlar, kullanıcıların gündelik iş süreçlerinde 
önemli bir değişim yönetimi demek ve bu konuda son derece 
başarılı bir süreç yönetimimiz oldu. Zebra’nın ve SAP’nin uyumu 
da bu şekilde güç kazanıyor. Bant Boru için bu, kurumsal 
fayda demek. Sahada her şeyin etiketli olması, ürünlerimizi 
ambalajlama konusunda bize hız ve doğruluk kazandırdı. 
Sonuçta hangi operasyonda kim, ne yapmış görebiliyoruz ve bu 
da kendimizi analiz edebilmemiz demek. Zebra Wi-Fi yazıcılar 
operasyon süreçlerinin hepsinde kolayca konumlandırılıyor. 
Bu, BT destek birimi olarak bizim açımızdan da kolaylık demek. 
Sonuçta bu yapı sadece Zebra yazıcı ve el terminalini alıp 
kullanan iş birimlerimiz için değil, Bant Boru bünyesindeki tüm 
birimler için fayda sağlıyor.”

Proje başlangıç noktasında Bant Boru’ nun tüm 
operasyonlarını gezerek, dinleyerek başladık aslında. Kullanıcıların 
eksiklerini, daha nasıl verimli hale getiririz, hangi özellikte, hangi cihazları 
konumlandırmalıyız, saha analizi yaparak en baştan doğru ürünlerini 
doğru yerlere konumlandırmaya çalıştık. SAP entegrasyonunda 
ekranların çözünürlük ve güvenlik tarafı için Zebra Endüstriyel browserını 
konumlandırdık. 

ZENITH BARKOD PROJE SATIŞ MÜDÜRÜ CAN AKGÜN: "MÜŞTERILERIMIZIN 
ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK ÇALIŞIYORUZ"
Zenith Barkod ekibi olarak tüm projelerimizde sadece ürün satışı yapan 
bir firma değil, müşterilerimizin yatırımlarında/projelerinde onlarla 
birlikte yürüyen, tüm süreçlerinde onlara danışmanlık veren bir çözüm 
ortağı olarak başlıyor ve bunu tüm süreçte müşterimize hissettiriyoruz. 
Teknolojiyi takip etmemiz, yeni uygulamaları kendi içimizde test etmemiz, 
yeni üretilen sahaya çıkan cihazların testlerini sağlamamız bize çok 
güzel projelere imza atmamızı, Bant Boru projesinde de olduğu gibi 
keyif almamızı ve yüzde yüz müşteri memnuniyetini sağlıyor ki bu da 
çalışmamızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Bu proje de emeği geçen 
ekibimize ve Bant Boru ailesine teşekkür ederiz.
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