
Marka sahteciliğine ve yanıltmacasına karşı 
mücadele etme 

Kodlama ve işaretleme teknolojileri tedarik zincirinizin 
görünürlüğü ve izlenmesi için yepyeni bir boyut sunarak 
sahtecilik ve yanıltmacaya karşı mücadelenizde gücüne 
güç katar. 

Taklit, bir övgü olarak düşünülse de, aslında 
markalarınıza karşı işlenmiş bir hırsızlık suçudur. 
Küresel boyutlarda saygınlığı bulunan ve kar oranı 
yüksek markaların bulunduğu kozmetik, kişisel bakım 
ve ev bakımı sektörlerinin sahtecilik peşinde olanların 
hedefi olması şaşılacak bir durum değildir. Olası karlılık 
kayıplarının dışında asıl tehdit, markanın net değerinde 
yaşanacak kayıplar ve yıkımlardır, söz konusu durumlar 
ticari açıdan hiç de iyi değildir. Sizin ve dağıtımcı iş 
ortaklarını bakımından yanıltmaca eylemini ve kar oranı 
üzerindeki tehdit edici yükünü göz önüne aldığımızda 
bu mücadelenin değeri gün gibi ortadadır. 

Bu riskleri yönetmek zor olabilir, ancak teknolojinin sunduğu 
yeni fırsatlar bu mücadeleyi kazanmanıza yardımcı olur.

Videojet'in sunduğu kullanımı kolay kodlama teknolojiler ile 
birlikte mevcut tedarik zinciri çalışmalarınızın yararına sağlam 
bir temel oluşturabilirsiniz. Akıllı kodlama, markalarınızı ve 
karlılık oranınızı daha iyi korumak amacıyla çok daha gelişmiş 
bir görünürlük sunar.

Bu kılavuzda, ürünlerinizin hareket durumunu izlemek ve 
denetlemek ve bu sayede karınızın başkaları tarafından 
çalınmasını daha da zorlaştırmak amacıyla kodlama 
teknolojisinden yararlanmanın basit yolları sunulmaktadır. 

Teknik kılavuz
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Sahte ürünler veya markalı malların yasadışı 
yeniden üretimi genel olarak birden fazla ülkede 
veya konumda üretim yapan çok uluslu markaların 
başına gelir.

Yanıltmaca ise yalnızca dükkanda satılabilecek 
ürünlerin toptan perakende satıcılarında satılması 
gibi gerçek ürünlerin yasal kanallar dışında 
satılmasıdır.

Tahminler değişiklik gösterse de, raporlara göre 
kozmetik, kişisel bakım ve ev bakımı ürünlerindeki 
sahtecilik ve yanıltmaca giderek küresel bir sorun 
haline gelmektedir. Sahtecilik ve yanıltmaca tüm 
tüketicileri ve markaları şu sonuçlar bakımından 
etkileyebilir:

• Markanın adına ve müşteri güvenine zarar verir

•	 Dağıtımcı iş ortaklarınızla ilişkilerinizi zedeler

• Tüketiciler açısından olası riskleri bulunur

• Gelir ve kazanç kaybı yaşanır

Kazancınızı sahtekarlardan ve ürünlerinizi 
sahtelerinden korumak, yaptırımların zorlayıcı 
olması nedeniyle zorlayıcı olabilir.

Dijital işaretleme ve kodlama çözümleri; kozmetik,  
kişisel bakım ve ev bakımı üreticilerinin marka 
korumaya yönelik basit savunma hatlarını 
uygulayarak öngörülü olabilmelerini sağlar. 

Peki sonuç? Akıllı kodlama da dahil olmak üzere 
bu gibi çözümler daha fazla görünürlük ve denetim 
olanağı sunarak tedarik zincirinizi denetlemenizi ve 
sahtecilik ve yanıltmaca ile mücadeleye yönelik 
uygulamalar yürütmenizi sağlar.

Sahtecilik ve yanıltmaca 
karınızı çalabilir 
Sahtecilik ve yanıltmaca; kozmetik, kişisel bakım ve ev 
bakımı ürünleri için hem kar oranını düşüren hem de 
marka imajına zarar veren, müşterinin güvenini sarsan ve 
kanal iş ortakları ile olan ilişkileri tehdit eden, dolayısıyla 
pahalıya mal olan, kritik sorunlardır.

Akıllı kodlama, 
tedarik zinciriniz 
için üstün 
görünürlük sağlar 
ve kar oranlarınızın 
korunmasına 
yardımcı olur.



Açık kodlamaAkıllı kodlama

Gizli kodlama

Tedarik zinciri 
görünürlüğü

Yazılım

Ürün 
doğrulama 
ve müşteri 
etkileşimi
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Sürekli 
Mürekkep 
Püskürtme

Termal 
Mürekkep 
Püskürtme

Büyük 
Karakterli 
Markalama / 
Etiket Yazıcı 
Uygulayıcı

Mürekkep, 
Tüketim 
Malzemeleri 
ve Sarf 
Malzemeleri

YazılımLazer İşaretl. 
Sistemleri

En iyi marka koruması:  
çok katmanlı bir yaklaşım
Entegre izleme yazılımı ile birleştirilen ileri düzey dijital kodlama çözümleri, 
tedarik zincirinizin günlük olarak görüntülenmesini sağlayarak sahteciliği  
ve yanıltmacalığı izlenebilir kılar.
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Akıllı kodlama

Yetkili olmayan tarafların kodu çoğaltmasını zorlaştırmak için algoritma 
yazılımını kullanarak kodlardaki belirli karakterleri değiştirerek veya 
doğrulayarak temel lot veya parti kodlarını geliştirin.

Açık kodlama

Markaya duyulan güveni artırmak ve kodların kaldırılmasını önlemek için kalıcı 
ve yüksek kaliteli görünür kodlar ile ambalajlarınızı daha iyi hale getirin.

Gizli kodlama

Dağıtımcı iş ortaklarının yetkili olmayan kanallara giren ürünleri tanımlamalarına 
yardımcı olan görünmez kod.

Tedarik zinciri görünürlüğü

İzlemeyi ve tedarik zincirinin verimliğini sağlamak için barkodların net bir 
şekilde basılması ve paletlerdeki ürünlerin bilgilerinin toplanması.

Yazılım
Yazılım arabirimi, dağıtım süresince ürün hakkında takip bilgileri sunarak 
tedarik zincirindeki tüm ürünlerin izlenmesini sağlar.

Ürün doğrulama ve müşteri etkileşimi
Kanal iş ortaklarını ve tüketicileri açık kodları çevrimiçi olarak kaydetmeleri  
için teşvik ederek, ürünün orijinalliğini doğrulayabilir ve marka etkileşimine 
katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca, marka koruması sağlar ve çeşitli marka 
promosyonlarına ve sadakat programlarına olanak tanır.
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Marka koruması  
çözümleri
Kodlama teknolojisi ve yazılımı birleşimi,  
sahtecilik ve yanıltmacadan kaynaklanan  
kayıplar en aza indirmek için gereken en  
iyi yaklaşımdır.



Akıllı kodlama

Genel olarak günümüzde kullandığımı dijital kodlama  
teknolojisinin aynını kullanarak üretim hattınızdaki ayrı  
ayrı ürünler için benzersiz tek bir ürün kodu oluşturun.
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Sahteciliği ve yanıltmacayı önlemek zorlayıcıdır. Gri ve karaborsa girişimcileri, kar elde etmek amacıyla, 
ürünlerinizi yeniden üretmek veya satmak için inanılmaz şeyler yapabilirler. Ancak, akıllı kodlama 
sayesinde yetkili satıcılar ürünlerinizin orijinalliğini kolaylıkla doğrulayabilirler.

Ürünlerinizin üzerinde yer alan kalıcı bir lot ya da parti kodu korunma sürecinin ilk adımıdır. Akıllı kodlama 
ise kodlardaki belirli karakterleri değiştirerek veya doğrulayarak yetkili olmayan tarafların ürünü 
kopyalayabilmesini zorlaştırır ve temel lot ya da parti kodunu bir adım ileri götürür. Aşağıda halihazırda 
basmakta olduğunuz lot veya parti kodlarını daha güvenilir hale getirmenin birkaç yolu bulunmaktadır:

Akıllı Kodlama 
Tekniği

Kendi kendine 
doğrulanan kodlar

Aralıklı işaretleme 

Dinamik olarak 
değişen yazı tipi

Doğrulanabilir kod 

Nedir

Bu kodlarda, belirli bir sayıya 
eklenen basamaklar veya bir diğer 
sayının belirli basamak katları gibi 
önceden belirlenmiş bazı kural veya 
kalıplara uyulur

Bir alfanümerik kodun içinde 
programlayarak seçilen iki veya 
daha fazla karakter kısmen üst  
üste gelir

Her ürüne özel benzersiz kodlar 
oluşturmak için birbirinden farklı 
eksik harfleri ve sayıları içeren küçük 
segmentlerden oluşmuş yazılım 
tarafından üretilen kodlar 

Tedarik zinciri boyunca 
görüntüleme sistemleri tarafından 
taranabilen ve izlenebilen yazılım 
güdümlü benzersiz algoritmalarca 
oluşturulmuş kodlar 

Nasıl çalışır

Tedarik iş ortaklarınızın yetkili ürünleri 
aldığını doğrulamak için temel bir 
görsel denetim yolu sunulur

Yalnızca yazıcıda ve denetleyicide 
özel yazılım bulunmasıyla 
gerçekleştirilebilen aralıklı işaretleme 
kolaylıkla görüntülenmesine rağmen 
çoğaltılması zor olduğu için daha 
fazla kod koruması sağlar 

Küçük olduğu için deneyimsiz 
kişilerce fark edilmesi zor olan, 
dinamik olarak değişen yazı tipleri; 
bir ürünün orijinalliğini doğrulamak 
için tedarik zinciri iş ortakları tarafından 
görsel olarak yine de incelenebilir 

Algoritma ve anahtar bilgisi 
olmadan çoğaltılması imkansız olan 
doğrulanabilir kodlar, her öğeye 
benzersiz bir parmak izi ekler 

Videojet IMprints™ CodeMaster patentli 
yazılımı, tamamen rastgele kodlar, 
türetilmiş kodlar oluşturur ve Elektronik 
Ürün Kodu (EPC) yapılarını sürece dahil 
eder ya da önceden oluşturulmuş kodları 
dış kaynaklardan yöneterek, tedarik zinciri 
sisteminde yer alan her ürün biriminin 
izlenmesine olanak tanır. 

IMprints akıllı kodlama

• Algoritmik olarak çalışır 

•  Algoritma ve anahtar bilgisi olmadan 
çoğaltılması imkansızdır

• En aza indirilmiş ek üretim maliyetleri ile 
birlikte uygulaması kolaydır 

•  Birden fazla doğrulama ve izlenebilirlik 
katmanı için toplanabilir

İstenmeyen üçüncü taraflar 
tarafından taklit edilmesi 
oldukça zor akıllı kodlar, 
verimli bir sahtecilik ve 
yanıltmacayı önleme 
sistemi için sağlam bir 
temel oluşturur.



Akıllı kodlama

Genel olarak günümüzde kullandığımı dijital kodlama  
teknolojisinin aynını kullanarak üretim hattınızdaki ayrı  
ayrı ürünler için benzersiz tek bir ürün kodu oluşturun.

Lazer işaretleme sistemleri sayesinde 
görünür, net ve kalıcı kodlar.

7

Yetkili olmayan taraflarca kaldırılmasını önlemek amacıyla açık kodların kalıcı olması idealdir. 
Lazer işaretleme sistemleri, neredeyse her çeşit ambalaj türü için yüksek kaliteli kalıcı kodlar 
sunar.

Lazer işaretleme sistemleri nasıl çalışır

Bir RF sinyalinin kullanılmasıyla, karbondioksit 
(CO2) lazer tüpünün içinde elektronik olarak 
uyarılır ve böylece bir lazer ışını oluşturulur.  
Lazer ışını ambalaj malzemesine odaklandığında 
veya yönlendirildiğinde, bir dizi galvo aynası ışını 
bir lens aracılığıyla emer ve ısınmaya başlar. 
Yönlendirmeli lazer ışını ile işaretlenen kodlar 
düzgün bir biçimde doldurulur.

Ambalaj türüne bağlı olarak, lazer teknolojisi ışın 
tarafından oluşturulan ısıyı ürün üzerindeki bir 
işarete dönüştürür:

• Kimyasal tepkime sonucunda renk değişimi

•  En üst yüzey kısmın eritilmesi, yakılma ve 
çatlatılması ile işleme

•  Eritme veya yüzey kaplama katmanının veya bir 
ambalajın süsleyici boyasının kaldırılması 
kontrast renkler oluşturur 

Lazer kodlar, marka koruması için ideal bir 
açık kodlama çözümüdür:

•  Kalıcı kodlar yetkili olmayan kanallar tarafından 
kaldırılamaz 

•  Yüksek kalitede markalama, net akıllı kodlama 
teknikleri sağlar ve müşterilerin markaya olan 
güvenini artırır 

•  Korumanın verimliliğini artırmak için ek metinler, 
logolar, barkodlar, grafikler veya diğer bilgiler 
eklenebilir

•  Yüksek güvenilirlik ve fiyat / performans oranı

Görünür kodlar, sahtecilik 
ve yanıltmaya karşı 
yürütülen savunma 
mekanizmasının önemli  
bir katmanıdır.

Açık kodlama çözümleri

galvo motorları

galvo aynası: 
y ekseni

galvo aynası: 
x ekseni

lazer tüp

lazer ışını

tarama lensi

ürün



Gizli kodlama  
çözümleri

Gizli kodlama, güvenliği artırır  
ve hassas bilgileri korur.

Ultraviyole (UV) ve kızılötesi (IR) 
mürekkepleri

Tedarik zincirindeki ürünlerin kodlanması ve 
izlenmesi için engel oluşturmayan bir çözüm 
olan görünmez floresanlı mürekkep, yalnızca UV 
ışıkta veya diğer yüksek frekanslı ışıkta görünebilir 
kesikli floresanlı kodlar ve marka bilgileri 
oluşturur. 

UV ve KÖ mürekkep kodları Sürekli Mürekkep 
Püskürtme ve Termal Mürekkep Püskürtme 
teknolojileri ile basılabilir ve görüntüleme 
teknolojileri kanal iş ortakları tarafından kolayca 
okunabilir.

Gizli kodlama, sınırlı sayıdaki ambalajlar alanı ya 
da önde gelen markalar için de ideal bir çözümdür.

DataMatrix kodlama 

DataMatrix kodları, bir kare içine sığdırılmış siyah 
ve beyaz hücreler içeren iki boyutlu barkodlardır, 
bu barkodlar metinsel veya sayısal verilerle 
kodlanabilir.

DataMatrix kodları, tedarik zincirine ve ürünlere 
dair önemli bilgileri saklayabilmesinden dolayı 
güçlü bir marka koruma aracıdır. Üretimden önce 
ambalaja eklendiğinde, üretim ve dağıtımın  
tüm aşamalarında ürünlere dair ek verileri de 
izleyebilirsiniz.

UV/KÖ, renkli veya standart siyah mürekkeple 
basılacak DataMatrix kodları için Sürekli Mürekkep 
Püskürtme ve Termal Mürekkep Püskürtme 
teknolojileri ideal çözümlerdir. 

Gizli kodlama, 
tüketicilerden gizlenmesine 
rağmen dağıtım kanalı 
iş ortakları tarafından 
özel okuyucular ile 
görüntülebilir.

Dr Mike K. 
Ph.D.

Videojet Baş Kimyager  
Kişisel bakım, tel ve kablo,  
yüksek kontrast, güvenlik, UV kürü

“  UV ve IR kodları, marka 
korumasına ek bir katman 
eklemek üzere benzersiz 
numaralandırma şemalarıyla 
kolayca birleştirilebilir.”
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Gizli kodlama  
çözümleri

Gizli kodlama, güvenliği artırır  
ve hassas bilgileri korur.

Tedarik zinciri 
görünürlüğü

Büyük karakterli mürekkep 
püskürtmeli işaretleme (LCM) 
paletlerin verimliliğini artırır.

Özelleştirilmiş paletler, tedarik zincirinize 
karşı yetkili olmayan girişimleri önleyebilir.

Paletler üzerine bir barkod basmak, tedarik zinciri sistemindeki malların 
daima izlenmesini sağlar. Videojet yazılımı sayesinde, bir palet barkodu 
yetkili bir satıcı tarafından taratıldığından, fatura bilgileri elektronik olarak 
raporlanır ve böylece daha sağlam bir tedarik zinciri görünürlüğü sağlanır.

Yazılım, tedarik zinciriniz üzerinden hareket ederek her bir öğenin, kartonun 
ve paletin sürekli olarak izlenmesine olanak tanır. Bu toplama işlemini mümkün 
kılan akıllı kodlama ambalajlama sürecinin her bir adımına eklenir ve doğrulanır, 
bu sayede nakliye konteynerini açmadan dahi ürünü doğrulayabilirsiniz. 
Dış yüzeye kodlama yapıldığı için konteynerın içine bakmaya gerek kalmadan 
net bir tanımlama yapılabilir.

Büyük karakterli mürekkep püskürtmeli işaretleme (LCM) istikrarlı bir baskı 
kalitesi ile paletlerin üzerine yüksek çözünürlüklü resimler ve kodlar basabilir. 
Koli kodlama için diğer temaslı veya etiket baskı teknolojilerinin aksine; LCM, 
bilgileri paletlere yüksek kalite ile doğrudan basmanın için güvenilir ve 
ekonomik bir yoludur.

Paletlere barkod, logo ve özel dağıtım bilgileri ekleme, dağıtımcı iş ortaklarına 
duyulan güveni artırır ve yetkili olmayan malların yasal satış kanallarına 
girmesini önlemeye yardımcı olur.

Koli kodlama, tedarik zincirinin içinde veya dışında hareket eden öğelerin 
etkili bir şekilde tanımlanmasını, tarihlenmesini, stoklanmasını ve izlenmesini 
mümkün kılar. Sahteciliğe ve yanıltmacalara karşı hassas olan tedarik zincirleri, 
yasal satıcıların yetkili olmayan malları kabul etmelerini önlemek amacıyla 
barkod üzerinde bulunan yetkili bilgilerin doğrulandığı bu basit yöntemi 
kullanabilir.
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Videojet IMprints™  
Yazılım Paketi
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Kodlama

İzleme, güvenlik ve ürün ömrü yönetimi amaçlarıyla benzersiz kodlar oluşturur, bunları 
içeri aktarır ve yönetir. Tamamen ölçeklenebilir.

Üretim hattı yönetimi

Kod uygulanması ve görüntüleme sistemi doğrulaması için geniş bir baskı sistemi 
yelpazesi de dâhil olmak üzere üretim hattındaki önemli bileşenlerle bağlantı kurar  
ve bunları denetler. Akış yönündeki malzemelerin işlenmesi ve ambalajlama sistemleri  
ile birlikte sınırsız düzeydeki toplama ve işleme arabirimini destekler. 

Dağıtım

IMprints ürünlerin hareket durumunu ve yapılan işlemleri kaydeder ve ürün nakliyesini 
belirlenen varış noktalarına bağlar. Çok çeşitli depo yönetimi ve tedarik zinciri sistemine 
entegre olur.

Veriler

Arabirim için öğe verilerini bir noktada toplar ve bu verileri mevcut ERP veya  
diğer yönetim sistemleriyle paylaşır. Çok çeşitli kurum sistemi ihtiyaçlarına yönelik 
yapılandırılabilir otomatik veri yükleme ve esnek biçimlendirme.

Raporlama

Web tabanlı raporlama aracındaki ürüne göre izleme geçmişini, sahtecilikle mücadele 
özelliğini, toplanan verileri ve diğer bilgileri tam ekran olarak görüntüler.

İleri düzey kodlama 
teknolojisini 
entegre yazılım 
ile birleştirerek, 
ürettiğiniz her 
ürünün nerede 
olduğunu tek 
bir ekranda 
görebilirsiniz.



Hat yönetimi ve tedarik  
zincirini görüntüleme yazılımı

Yazılım; akıllı kod oluşturmaya, üretimden son noktaya  
kadar doğrulama ve ürün izlemeye olanak tanır.
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Kodlama Kodlama Kodlama Kodlama Kodlama

Veriler ve raporlama

DağıtımÜretim hattı yönetimiIMprints™ 
Software  

Suite



Örnek çözüm:  
dükkan ürünleri

Dünyanın önde gelen yüksek kaliteli kişisel bakım  
ürünleri üreticisi, çok katmanlı marka koruma  
yaklaşımını kullanarak yanıltmaca ile mücadele ediyor.
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Müşterinin karşılaştığı zorluk: 

Yüksek kalitede kişisel bakım ürünleri üreten bir üretici, franchise şeklinde çalışan özel 
bir dükkan ağı ile pazara girer. Bazı dükkan sahipleri, yetkisiz toptan perakende satış 
noktalarına satış yaparak dağıtım anlaşmasına ihlal edebilir, marka imajını zedeleyebilir 
ve yasal satış ağı içerisinde huzursuzluğa yol açabilir.

Çözüm:

Sonuçlar:

Ürünlerinin parça düzeyinde izlenmesi ve takip edilmesi için çok katmanlı 
marka koruma sistemlerinin uygulanması, tedarik zinciri boyunca envanter 
denetimi sağlayan benzersiz DataMatrix kodları ve katmanlı ambalajlama 
toplaması. Videojet IMprints™ Yazılım Paketi, benzersiz kodların oluşturulmasından 
ve web tabanlı doğrulama arabirimlerinde ambalajlama hattı toplamasına 
kadar tüm sistemi destekler. 

Bu çözüm, sahteciliği ve 
yanıltmacayı önlemenin 
yanı sıra üretim verimliliğini 
artırır ve kayıpları azaltır.

Videojet IMprints™ çözümü tarafından kaydedilen işlem verilerinin ve nakliye 
verilerinin birleşiminden yararlanan yüksek kalitede kişisel bakım ürünleri üreten 
şirket, kanal denetimini ve ilişkilerini geliştirdi. Tedarik zincirinin tamamının 
görünürlüğünü sağlıyor, yanıltmaca durumlarını belirleyebiliyor ve ihlalleri 
verilere dayanan biçimde ortaya çıkarabiliyor. Sonuç olarak, pazar kanallarını 
hedef alan yanıltmacaları kayda değer bir oranda azalttı, tasarruf sağladı ve 
markaya yeniden itibar kazandırarak birçok kanal iş ortağı ile olan ilişkilerini 
güçlendirdi.
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Yaklaşım: Çok katmanlı kodlama ve yazılım 

Gizli kodlama: 

Serileştirilmiş GS1 DataMatrix kodları, UV mürekkebi ile birlikte 
her şişenin üst kısmına uygulanır. Her biri birer Global Ticari 
Mal Numarası (GTIN), parti numarası, seri numarası ve üretim 
tarihi ile saati içerir.

Akıllı kodlama: 

 DataMatrix bilgilerinin bir alt kümesini içeren akıllı kod, Videojet'in 
şirkete özgü şifreleme algoritması kullanılarak en az bir tane 
değiştirilmiş veya ezilmiş bir karakter içerecek şekilde insanların 
okuyabileceği şekilde oluşturulur

Açık kodlama:

Yeni oluşturulan akıllı kod, kalıcılık ve okunabilirlik sağlayacak 
şekilde lazer işaretleme teknolojisi kullanılarak her şişenin yan 
tarafına eklenir.

Tedarik zinciri görünürlüğü:

Şişeler koli şekilde paketlendiğinden, bir kamera yardımıyla her 
şişenin GS1 DataMatrix kod bilgileri kaydedilir ve bu bilgilerin 
bir özeti paletin üzerine basılır.

Yazılım: 

IMprints™ yazılımı oluşturulan tüm kod verilerini kaydeder ve 
birbirileriyle ilişkilerini tek bir dosyada toplar, böylece belirli bir 
kolide bulunan ve ayrı birer akıllı koda sahip her ürün için net 
bir rapor oluşturulur. Toplanan kodlara şunlar dahildir:

1) DataMatrix kodu

2) lazer akıllı kodu

3) palet kodu

Veriler, kolayca gözden geçirilebilmeleri için otomatik olarak 
Videojet barındırılan web sunucusuna yüklenir.

Ürün doğrulama:

Paletler dağıtım merkezlerinden birine gönderilir ve belirli  
bir dükkan siparişi alınana kadar burada saklanır. Dükkan 
siparişleri alındıktan sonra, siparişlerin planlanan varış noktaları 
raporlanmak üzere DataMatrix kodları taranır ve IMprints™ 
nakliye manifestosuna eklenir. Sistemin hızlıca izlenmesiyle 
eksik ürün olup olmadığını veya yetkili olmayan satış noktalarına 
nakliye yapılıp yapılmadığı belirlenebilir. Yetkili olmayan bir satış 
noktasında bulunan ürünlerin kodları IMprints™ web sitesine 
girilir, ardından en son yetkili alıcıyı da içerecek şekilde ilgili 
kodun geçmişini gösteren özelleştirilmiş bir rapor hazırlanır. 



Marka korumasını  
geliştirmenin 5 adımı
Sahtecilik ve yanıltmaca ile mücadele etmek zordur. Mevzuatlar ve yaptırımlar genelde uzun sürer, maliyetleri yüksektir ve uygulanmaları 
zordur. Önceden basılmış güvenlik ambalajları, çoğunlukla kayda değer bir yatırım gerektirir ve eninde sonunda açığa çıkar ve kopyalanır. 

Aynı zamanda, sahteciliğin ve yanıltmacanın size olan maliyeti giderek artabilir: markanızın net değeri ve markanıza duyulan güven 
azalır, kanal iş ortakları ile ilişkiler zorlaşır, borçlar ve kayıp gelir ve kar artar.
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Öngörülü olun. 
Markalarınızın korunmasını 
sağlamak için aşağıdaki 
adımları uygulayın.

1 2
Sahadaki ürünlerinizi denetlemenin verimli 
ancak daha ucuz yollarını tanıyın.

Tedarik zincirinizi izlemek markalarınızın 
korunmasını sağlamanın temel bir yoludur.  
Akıllı kodlama, tedarik zinciri sisteminizde basit 
denetimler kurmanıza ve uygulamanıza olanak 
tanır. Nakliyelerin barkodlarını doğrulama, kod 
denetimleri ve düzenli raporlama bunlara birer 
örnektir ve hiçbiri pahalı veya karmaşık çözümler 
değildir. Yazılımı dijital kodlama sistemlerinizle 
entegre etmek, tedarik zincirinizin görünürlüğünü 
artırabilir ve istenmeyen sapmalara karşı sizi uyarır.

Yüksek değerli ürünlerinize akıllı 
kodlamalar ekleyin.

Açık ve gizli kodlama çözümleri, tedarik 
zincirindeki ürünlerinizin tanımlanmasını, 
izlenmesini ve doğrulanmasını sağlamak için 
verimli ve daha uygun maliyetli seçeneklerdir. 
Ürünlerinize yalnızca bir parti veya lot kodu 
basmayı ilk savunma hattı olarak görülse de,  
akıllı kodlama görsel veya doğrulayıcı güvenlik 
özellikleri sayesinde ek koruma sağlar.
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Geniş bir çözüm yelpazesi ve marka koruması 
deneyimi sunan köklü bir dijital kodlama 
teknolojisi iş ortağı ile birlikte çalışın.

Videojet, markalarınız için doğru marka 
korumasını geliştirmek ve uygulamak üzere 
3.000'i aşkın küresel ekip çalışanı ile birlikte  
ileri düzey dijital kodlama teknolojisi ve marka 
koruma yazılımı alanında lider konumdadır.

İleri düzey kodlama 
teknolojileri ve yazılım, 
sahtecilik ve yanıltmacayı 
önlemeye yardımcı olur 
ve tedarik zincirinizin 
görünürlüğünü artırır.

3 4 5
Zaman içinde değişen ürün ihtiyaçlarınız  
ile uyum sağlayan çok katmanlı bir marka 
koruma sistemi oluşturun.

Sağlam, çok katmanlı bir marka koruma stratejisi; 
ambalaj tasarımı, akıllı kodlama ve ürün izleme 
yazılımını içerebilir. Çok katmanlı bir yaklaşım 
karmaşık veya bir günde kurulacak bir şey olmak 
zorunda değildir. Yalnızca tedarik zinciriniz için 
sistemde gerekli olan parçaları uygulamaya 
koyun. Geniş marka koruma yazılımı ve dijital 
kodlama teknolojiler yelpazesi sayesinde, zaman 
içinde evrilen ambalajlarınız için özel bir çözüm 
oluşturabilir ve markanıza yönelik tehditlerin bir 
adım ilerisinde olabilirsiniz.

Mevcut sistemlerinizden yararlanan 
çözümlere yatırım yapın ve en iyi sonucu 
elde edin.

Dijital kodlayıcılarınızı ihtiyaçlarınıza uygun  
bir şekilde izleyebileceğiniz bir tedarik zinciri 
izleme çözümüne entegre edin. Doğru araçlar 
sayesinde tedarik zincirinizi daha iyi bir şekilde 
denetleyebilir; sahteciliğin ve yetkisiz satıcıların 
caydırılmasına yardımcı olabilirsiniz. Marka 
koruma sistemleri, müşterilerinizle iletişime 
geçmenin yeni ve yenilikçi yollarını sunarak  
ek pazarlama avantajları içerir.
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Gönül rahatlığı standart olarak gelir

Videojet, dünya genelinde kurulu 325.000'den fazla kodlayıcısıyla endüstriyel 
kodlama ve işaretleme çözümlerinde bir dünya lideridir. İşte bu başarısının 
nedenleri…
• En düşük maliyetli çözümün; operasyonlarınıza en uygun 

olanın özelliklerini belirleme, kurma ve kullanmada size 
yardımcı olmak için dünya genelinde 40 yıldan fazla bir 
sürede edindiğimiz uzmanlıktan yararlanıyoruz.

• Kapsamlı bir uygulama aralığında, somut sonuçlar sağlayan 
geniş bir ürün ve teknoloji yelpazesi sunuyoruz. 

• Çözümlerimiz son derecede yenilikçi. Yeni teknolojilere, 
araştırma ve geliştirmeye ve sürekli iyileştirmeye yatırım 
yapmakta kararlıyız. Sizin de kendi sektörünüzde aynısını 
yapmanıza yardımcı olmak için sektörümüzün öncüsüyüz.

• Gerek ürünlerimizin, gerekse müşteri hizmetimizin uzun 
vadede güvenilirliği sayesinde güçlü bir marka olduk; siz de 
Videojet'i tercih edip rahat bir nefes alabilirsiniz.

• Uluslararası ağımız, 135 ülkede 3.000'den fazla personeli  
ve 175'ten fazla dağıtımcı ve OEM'yi kapsıyor. Bu nedenle 
bizimle iş yapmaya hazır olduğunuz her yerde ve her zaman 
size hizmet sunmaya hazır durumdayız.


