


Tag2Sense lojistik izleme platformu depo ve lojistik sürecini izleyerek,  
herhangi bir kargonun, paketin veya paletin A noktasından B noktasına 
ulaşıncaya kadar başından geçen, ürüne zarar verebilecek tüm çevresel 
faktörleri tespit ederek, üzerine kaydeder ve izinli kullanıcıların erişimine 
sunar.  
 
Böylece  sistem tedarik zincirinin tümüyle şeffaf hale gelmesini sağlar. 







Lütfen aşağıdaki resme tıklayınız. Açılan pencerede video’yu izleyebilirsiniz.  

https://www.youtube.com/watch?v=NSmST4Z4ulU
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Tag2Sense Track çeşitli çevresel faktörleri tespit ve kaydedebilen, kablosuz 
olarak verileri iletme yeteneğine sahip, düşük maliyetli, kolay kullanıma 
sahip, akıllı bir cihazdır. Bluetooth smart teknolojisini kullanarak uzun ömürlü 
pil süresi sağlar. Sıcaklık, nem, ışık, darbe/düşme ve basınç sensörleri ihtiva 
eder. “Yapıştır & Çalış” adını verdiğimiz patent başvurusu yapılmış özel bir 
kabiliyeti sayesinde çok hızlı kurulum ve otomatik çalışma sağlar. Böylece 
çalışanın cihazı aktif hale getirmeyi unutması gibi kötü senaryoların 100 % 
olarak önüne geçer. Cihaz belirlenen limit değerler dışına çıkıldığında özel 
mobil uygulaması ile uyarı verir. 

Nerelerde kullanılabilir? 
 
•Paletlerin üstünde 
•Paketlerin üstünde 
•Araçlar 
•Depolar 
•Seralar 
•Binalar 
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Tag2Sense Bridge ile 7/24 tüm verileri online ve anlık olarak mobil uygulamalarınızdan 
ve web tabanlı yazılımlardan görebilirsiniz. Wi-Fi ve 3G bağlantı opsiyonlarına sahip 
Bridge cihazını araç içlerinde, depolarda ve diğer alanlarda konumlandırarak 
Tag2Sense Track cihazlarındaki bilgileri anlık olarak çekebilirsiniz, böylece sıcaklık, 
nem, düşme, v.b. olaylardan anlık olarak haberdar olup, o anda önleminizi alarak ürün 
kayıplarının önlenmesi mümkün kılınacaktır. Tag2Sense Track cihazları kendi 
hafızalarına veri kaydedebilir ve Tag2Sense Bridge ile buluştukları noktada otomatik 
olarak senkron olarak verileri web tabanlı yazılıma gönderir. Ayrıca cihazın sahip 
olduğu GPS modülü sayesinde sensör verileri ile beraber lokasyon bilgisi de 
kullanıcılara iletilir. Aracınız rotasından çıktığı zaman haberdar olabilirsiniz. Bridge ile 
sahadan palet bazlı bilgi alarak, ürün kayıplarının önüne geçebilirsiniz. 

Nerelerde kullanılabilir? 
 
•Depo 
•Fabrika 
•Binalar 
•Araçlar 
•Hastane 
•Gemi 
•Outdoor 
•Sera 







Tag2Sense Web Yazılımı ile paketiniz başına gelen tüm çevresel faktörleri, aracınızın 
veya deponuzun anlık durumunu her an, her yerden takip edebilirsiniz. Web Tabanlı 
yazılım ile eksiksiz ve kolay veri yönetimi yaparak lojistik sürecini daha verimli hale 
getirebilirsiniz. Tag2Sense cihazlarından alınan verileri yolculuk, tarih/saat, sensör 
ve cihaz kodu bazlı olarak inceleyebilir, kaydedebilir, grafik bazlı raporlar 
alabilirsiniz. Böylece yaşanan kronik sorunları tespit edebilir, tekrardan 
yaşanmaması adına aldığınız önlemler sayesinde kayıpların önüne geçerek, 
maliyetlerinizi azaltabilirsiniz. 
. 
 
 
Dashboard.tag2sense.com 
 

dashboard.tag2sense.com


 



Kullanımı kolay Tag2Sense uygulaması tabletlerinizi ve cep telefonlarınızı Tag2Sense 
cihazlarınızı yönetebileceğiniz ve yolculuk verilerini anında uzaktan görebileceğiniz 
cihazlara çeviriyor. Tag2Sense mobil uygulaması Smart Bluetooth teknolojisi ile 
cihazlarınızın konfigürasyon ayarlarınızı kablosuz olarak yapmanızı, yolculuk verilerini 
görüntülemenizi sağlayarak tüm platformu yönetebilmenize olanak sağlıyor. 
 
 
 

https://itunes.apple.com/tr/app/tag2sense/id907948072
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