
GEODIS Countbot ile 
stok sayımınızı kolaylaştırarak envanter 
güvenirliliğinizi arttırın

Yenilikçi bir envanter yönetimi çözümü 



GEODIS Countbot depo 
envanterlerinizde devrim yaratıyor

Stok sayımı, hem fiziksel hem de dijital 
stokları eşleştirerek stok doğruluğu 
sağlayan, depo kalite yönetimi için 
önemli bir süreçtir.

Çember veya duvardan duvara, bu 
fiziksel işlem yorucu ve zaman alıcıdır ve 
organize etmesi karmaşıktır:
 
•  Geçici işçi çalıştırma ihtiyacı

•  Tekrarlayan ve yorucu görevler 
    nedeniyle envanter tutarsızlıkları

•  En ufak bir boşluktan tüm tedarik 
    zinciri etkilenir

•  Yüksekte çalışan operatörler için 
    sağlık riski

•  Yavaşlatma veya kapama gerekir

Bu kısıtlar, sadece hatasız stoka sayımına ulaşmayı engellemekle 
kalmaz, aynı zamanda stok sayımı sayısını da sınırlar.

GEODIS Countbot ile stok sayımınızı kolaylaştırın ve envanter 
güvenilirliğinizi artırın! 



Robotik ve drone teknolojisini 
birleştiren akıllı bir çözüm

GEODIS, profesyonel dronelar konusunda uzman olan Delta Drone 
ile güçlerini birleştirdi. 3 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından, bu eşsiz 
ortaklık GEODIS Countbot’un etkin bir şekilde kullanılmasına yol açtı.

Bu patentli çözüm, bir drone ile stabilize edilmiş 11 metrelik 
akıllı teleskopik direk, 16 yüksek çözünürlüklü kamera ve palet 
envanterlerini tam sayan bağlı sensorlardan oluşur.

GEODIS Countbot, performansı artıran birçok yazılım yeniliğini 
bir araya getirir:  
•  Barkodları gerçek zamanlı olarak algılayabilen akıllı ve güçlü algoritmalar
•  Bir kimlik konumu olmadan paletlerin raflardaki coğrafi konumunun tespiti
•  Envanter ve tesis depocu doğrulamaları belgelerini kaydetmek için Ortofoto

Tak & oynat kurulumu 
Taşıması kolaydır

Yüksek düzeyde bağımsız 
& otomatikleştirilmiş 

çözüm

Gerçek zamanlı WMS 
(depo yönetim sistemi) 

güncellemesi

Kullanıcı dostu arayüz 
& hızlı başlatma süreci

Görünürlük: görev 
raporu, hata izleme

Ölçeklendirilebilir: 
IA, sensorlar



Zaman tasarrufu:
yalnızca bir gözetmen 
gerektiren tam otomatik 
çözüm

Wzrost produktywności: 
depo çalışma saatleri 
dışında gerçekleştirilen 
stok sayımları ile zaman 
ve kaynaklar en iyi şekilde 
kullanılır

Daha yüksek güvenlik: 
malların ve kişilerin 
korunmasını sağlar

Daha yüksek güvenirlilik:  
otomasyon hata riskini 
azaltır

Anında fayda sağlayan yenilikçi ve 
sağlam bir çözüm



En iyi drone ve yer robotu teknolojisini 
kullanan GEODIS Counbot, saha 
konfigürasyonunuz ne olursa olsun 
paletleri tam sayar. Depo yönetim 
sisteminiz de güvenilir verilerle gerçek 
zamanlı olarak güncellenir.

Tak & çalıştır

 Tamamen güvenli

Hiç olmadığı kadar 
hızlı: 1 palet/saniye

Düşük ışık 
koşullarında bile 
%100 güvenilir

3 saatte 
10,000 
metrekare

7 saatlik 
batarya

Tam otomatik depo 
envanter çözümü



Videomuzu seyredin!

Akıllı telefonunuzla QR 
kodunu tarayın

countbot@geodis.com geodis.com

Bize ulaşın

GEODIS HAKKINDA
GEODIS, müşterilerin lojistik kısıtların üstesinden gelmelerine yardımcı olma konusundaki tutkusu ve 
bağlılığıyla tanınan, çok başarılı küresel bir tedarik zinciri operatörüdür. GEODIS’in büyüme odaklı 
teklifleri (Tedarik Zinciri Optimizasyonu, Navlun Sevkiyatı, Sözleşmeli Lojistik, Dağıtım & Ekspres ve 
Karayolu Taşımacılığı) 67 ülkede doğrudan faaliyet göstermesi ve 120 ülkeyi kapsayan küresel bir ağ 
sayesinde şirketin küresel erişimiyle birleştiğinde, Fransa’da 1 numara, Avrupa’da 6 numara ve dünya 
çapında 7 numara olmak üzere en yüksek şirket sırlamalarına dönüşmektedir. GEODIS, 2019 yılında 
dünya çapında 41.000’den fazla çalışan istihdam etmiştir ve 8,2 milyar Euro satış gerçekleştirmiştir.
www.geodis.com

GEODIS Countbot:
•  GEODIS tarafından desteklenen bir hizmet olarak
•  satışa sunulmaktadır. Çözümü satın almak, envanterinizi 
    bağımsız olarak saymanıza olanak tanır.




