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Lojistik imkanlarının artması ve teknolojideki gelişmeler sebebiyle git-
tikçe karmaşık bir hale gelen gıda güvenliği sistemleri; manipülasyon 
ihtimalini azaltmak, yüksek veri miktarlarını daha kolay kontrol altına 
alabilmek, insan hatalarını azaltmak gibi amaçlarla dijitalleşmeye 
başlamıştır. Tabii ki, dijital gıda güvenliği sistemlerinin ortaya çıkması, 
sadece güvenli gıdaya ulaşmak amacını taşımamaktadır. Gün geçtikçe 
daha sürdürülebilir bir hayatın nasıl sağlanabileceği sorusu da bizi di-
jitalleşme yoluna itmiş ve geleceğimiz adına pek çok avantajı yanında 
getirmiştir. Yazımızda sizler için dijital gıda güvenliği sistemlerinin 
sürdürülebilirlik ile olan ilişkisini temel başlıklar halinde derledik, keyifli 
okumalar dileriz!

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde, ülkenin çok uzak şehirlerinde bile olsalar, tüm şubelerdeki işleyişe sadece 
birkaç tık ile anında ulaşmak mümkündür. Bu sayede, süreçlerdeki farkındalık, kâğıt tabanlı sürdürülen gıda 
güvenliği sistemlerine göre çok daha yüksek olur. Oluşan problemlere hızlı bir şekilde reaksiyon verilir ve uyum-
suzluklar anında ortadan kaldırılır. Gerekli durumlarda süreçlerle ilgili gönderilen e-posta ve SMS uyarıları ile 
otomatik oluşturulan günlük raporlar da işleyiş hakkındaki problemleri pro-aktif bir şekilde çözmenizi sağlar. 
Böylelikle, süreçlerinizin optimizasyonu en kısa sürede en doğru şekliyle yapılır. Aksamayan süreçleriniz de veri-
minizi maksimum hale getirir. Bu durum da harcanan enerji, kaynak, zaman ve paranın boşa gitmemesini sağlar, 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunur.

Süreç optimizasyonu ve kontrolü sayesinde enerjiden, kaynaklardan, zamandan ve paradan 
tasarruf edin!

İyileştirilmiş ürün kalitesi ile sürdürülebilirliğe ve bütçenize katkı sağlayın!

Gıdalar, kalite standartlarını karşılaması için sıkı kontrol süreçlerine 
tabi tutulur. Dijital teknolojiler kalite güvencesini destekler ve böylece 
ürün kalitesi artar. Yüksek kalitede ürün elde edilen dijital gıda 
güvenliği sistemleri ile gıda kaybı en düşük seviyeye çekilir. Böylece 
işletme, sürdürülebilirliğini artırırken, gıda kayıplarının sebep olduğu 
mali yükü de kaldırmış olur. Üretimdeki hatalar minimuma indiğinden 
dolayı, gıda atıkları ve bu atıkların imha edilmesi için yapılan harca-
malar da aynı seviyede azalır. Ayrıca, üretimden sonra olabilecek en 
kötü senaryolardan biri olan geri çağırma işlemlerini de minimum se-
viyede tutulur.



Bir sonraki bültenimizin konusu “Dijital Gıda Güvenliği Sistemleri ve Lojistik Uygulamaları”

Görüşmek üzere!
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Günümüzde şirketlerin gösterdiği sosyal sorumluluk bilincinin tüketici tercihlerini etkilediğini gösteren pek çok 
araştırma bulunmaktadır. Dijital gıda güvenliği sistemlerine geçerek; enerji, kaynak, zaman ve para tasarrufu 
yapan firmalar, aynı zamanda doğaya duyduğu saygıyı da tüketicilere gösterebilmek için bir fırsat yaratmış olur-
lar. Bu durum, şirketin tüketici gözündeki algısını da pozitif yönde etkilemektedir.
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Kullanılan kâğıt tüketiminizi dijital gıda güvenliği sistemleri ile azaltın!

Dijital gıda güvenliği sistemlerinde yapılan kontroller el terminali olarak kullanılan bir mobil cihaz üzerinden 
tamamlanır. Böylelikle, kontroller sırasındaki kâğıt tüketimi tamamen ortadan kalkar. Bu sayede, dijitalleşen ve- 
rilerin manipülasyon ihtimali azalır, verilerin depolanması ve işlenmesi oldukça kolaylaşır; doğaya verilen zarar 
da minimum seviyeye çekilerek sürdürülebilirliğe katkıda bulunulur.

Her adımda yönlendirilen personelin eğitim süresindeki çarpıcı düşüşe tanık olun!

Dijital gıda güvenliği sistemi kullanan bir işletmede; çalışanların, kontrollerin hangisinin ne zaman yapılacağını, 
yapılması gereken kontrolün hangi sıra ile nasıl yapılacağını akıllarında tutmasına gerek yoktur. Bunun sebebi, 
kullanılan el terminali aracılığıyla sahadaki kullanıcının her adımda görseller ve açıklamalar ile bilgilendiril- 
mesidir. Bu sayede işletmenin personel eğitimine ayıracağı zaman ve bütçeden kayda değer bir miktarda tasar-
ruf sağlanır. 

Kurumsal sosyal sorumluluğunuzu dijital sistemlerle artırın!

https://www.testo.com/tr-TR/cozumlerimiz/cozumler

