Sıkı bir şekilde çalışarak ürün geri
çağırmalarını sona erdirmeye çabalıyoruz.
Bir ürün geri çağırmanın imalatçılara ortalama maliyeti $10 MM- $100 MM*. Ancak,
marka itibarının göreceği zarar, kamu sağlığına yönelik riskler ve azalan müşteri
memnuniyeti de en az bu kadar maliyetli. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte,
Cisco çözümleri son ürün geri çağırmayı bir realite haline getiriyor.
* International Data Corporation (IDC)

İmalatçılara ürün süreçlerini sürprizlerden arındırmaları
konusunda yardımcı olarak ve her adımda onlar için
hayati olan bilgileri vurgulayarak , ürün geri çağırmak
zorunda kalmalarının önüne geçiyoruz.

SORUNSUZ İLETİŞİMİN TEMELLERİ ATILIYOR
Giderek değişen bir ortamda, iletişim tedarik zincirinin
başarısı için kritik önemde. Bağlantılı Tedarik Zinciri
Çözümümüz ile, tedarik zincirinin tüm yönlerinde gerçek
zamanlı görünürlük sağlayan iletişimin temelini döşemeye
yardımcı oluyoruz. Bu, çalışanların iş arkadaşları, iş
ortakları ve tesis müdürleri ile hızla iletişim kurmasını
ve ürün geri çağırmaları ile sonuçlanabilecek iletişim
sorunları yaşamamasını sağlıyor. İmalatçıların yüzde
63'ünün çalışanlarına akıllı telefonlarını tesise getirme
izni verdiği günümüzde, son kullanıcıların artan trafiği
yönetebilecek kapasitede güvenli ve kaliteli bir ağa sahip
olabilmesi için servis sağlayıcılarla birlikte çalışıyoruz.

TASARIMDAN TESLİMATA
Sorunları ortaya çıkmadan önce görebilmek iyi
tasarlanmış ürünleri mümkün kılar. Bağlantılı Fabrika
Çözümü ile, imalatçılar ürünle ilgili olan biteni gerçek
zamanlı olarak daha iyi anlayabilir, böylelikle sorunları
açığa çıkmadan düzeltecek kararları alabilirler. Her Şeyin
İnternetinin gücünden yararlanarak imalatçılar ortak tek
bir tesis-şirket arası ağ inşa ediyor ve işletme maliyetini,
verimliliğini ve güvenliğini geliştirerek sorunları daha hızlı
bulup düzeltiyorlar.
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ÜRETİM SIRASINDA ROTA DÜZELTMESİ
Sorunlar açığa çıktığında ise, hemen harekete geçmek,
hızlı bir onarım ile elde patlayan bir geri çağırma
arasındaki farkı ifade edebilir. Cisco Bağlantılı Fabrika
Çözümümüz ile, imalatçılar makine performansını
üretimin ger aşamasında izleyebilir ve varlık görünürlüğü
bilgilerini gerçek işletme çözümlerine dönüştürebilirler.
Bu proaktif önlemler, müşteriye ulaşan hatalı ürün sayısını
azaltır.

HER ŞEYİN İNTERNETİ SON ÜRÜN GERİ
ÇAĞIRMAYI HER GÜN DAHA DA GERÇEKÇI
HALE GETİRİYOR
Cisco'da, imalatçıların geri çağırmaya neden olan
sorunların hiç yaşanmamasını sağlamasına yardımcı
olarak yarını bugünden kuruyoruz. Her Şeyin İnterneti,
ürün geri çağırmaları gibi eski sorunlara yeni yanıtlar
üretiyor ve ağ bu noktada anahtar konumunda. İş
deneyiminin ve toplumsal deneyimin merkezinde
giderek daha fazla dijitalleşen bir dünya var.
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Cisco’nun dünya genelinde 200’den fazla ofisi bulunmaktadır. Adresler, telefon ve faks numaraları, www.cisco.com/go/offices adresindeki Cisco Web
Sitesinde listelenmektedir.
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