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Yarına hazır işletmeler anlatıyor

BU BİR
İLANDIR

Vodafone

Balık mevsimi
teknoloji ile
açıldı
Türkiye’nin önde gelen balık üretim
tesislerinden biri olan İlknak, Vodafone Yarına
Hazırım Ekibi’nin geliştirdiği özel çözüm ile
tankların oksijen seviyesini Vodafone M2M
kullanarak uzaktan takip etmeye başladı.
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996 yılından beri faaliyette
olan, entegre tesislerde levrek ve çipura üretimi yapan
İlknak Su Ürünleri Genel
Müdür Yardımcısı Volkan
Kılıç yaptıkları işi şöyle anlatıyor:
“Kuluçkahanemiz,adaptasyon tesisimiz, 2 balık çiftliğimiz ve AB ihraç
koduna sahip paketleme birimimiz ile sektörün önde gelen üretim
tesisiyiz.’’ İlknak Su Ürünleri’nin
yavru balık pazarında önemli bir
konumda olduğunu belirten Kılıç
şöyle diyor: “Her sene 35 milyon
adet yavru levrek ve çipura üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda yavru balıkları porsiyonluk hale
ulaştırdığımız iki adet balık çiftliğimiz sayesinde Türkiye’de üstün
lezzete sahip balıklar üretiyoruz.’’

BALIK ÜRETİMİ ZAHMETLİ,
İŞİMİZ DİKKAT İSTİYOR
70 adet kuluçka havuzunda piyasaya sunulacak yavru balıkları yetiştirdiklerini belirten Kılıç, bunun
zahmetli bir süreç olduğunu belirterek şöyle diyor: “Her sene Ekim
ayında ilk kuluçka döneminden itibaren bir sonraki üretim sezonuna
kadar balıkların büyümesini takip
etmelisiniz. Burada yaşanacak bir
aksaklık, tüm üretimin yok olmasına neden olabilir.” diyor.

TANKLARIMIZ
TEKNOLOJİYE EMANET
Tankların kontrol süreçlerini hızlandırmak, oksijen seviyesini anlık
olarak takip etmek ve tek tek yapılan
kontrollerden daha hızlı bir çözüme

İlknak Su Ürünleri
geçmek isteyen İlknak, Vodafone
Yarına Hazırım Ekibi ile bir araya
geliyor. Dijitalleşme Endeksi’nin
ölçülmesi ve yapılan detaylı analiz
sonrasında tüm tanklar Vodafone
M2M teknolojisi ile donatılıyor.
Tankların oksijen seviyesi anında uzaktan kontrol edilebilir hale
geliyor.

BALIKLARIN SAĞLIĞINDAN
ANINDA HABERDARIZ
Volkan Kılıç dijital dönüşüm sayesinde üretimde balık üretiminde
verimliğin arttığını belirterek şöyle
diyor: “Eskiden tüm tankları oksijen
seviyesini manuel olarak ölçüyorduk. Buradaki aksaklıkların maalesef telafisi olmuyordu. Vodafone
M2M sayesinde tüm tanklarımız
artık 7 gün 24 saat anlık olarak kontrol altında. Oksijen seviyesi düştüğünde sistem hem alarm durumuna
geçiyor hem de üretim müdürü ve
kuluçka müdürüne mesaj gönderiyor.

Olası aksaklıklara anında müdahale edebilmemiz sayesinde üretim kapasitemiz %50 artmış oldu.”

İlknak Su Ürünleri
Genel Müdür Yardımcısı
Volkan Kılıç

İlknak Su Ürünleri

dijital dönüşüm hikayesi
BAŞARI

İHTİYAÇ

İlknak, kuluçka tanklarının oksijen seviyesini anında
takip edemiyordu. Olası aksiliklerde kayıplar yaşanıyor, üretim aksıyordu. Tankların oksijen seviyesini
anlık olarak takip edecek bir çözüme ihtiyacı vardı.

VODAFONE ÇÖZÜMÜ
Vodafone Yarına Hazırım Ekibi, tüm kuluçka tanklarını Vodafone M2M teknolojisi donatarak oksijen
seviyelerinin uzaktan takip edilmesini ve seviye
düştüğünde anında bilgi verilmesini sağladı.

balık üretiminde verim arttı

Gece yaşanabilecek
aksalıkların önüne
geçilerek hassas
bir süreç olan
balık üretiminde
verimlilik sağlandı

DİJİTALLEŞME
ENDEKSİ NEDİR?

Dijitalleşme Endeksi,
tüm işletmelerin,
yarinahazirim.com
adresindeki
5 dakikalık bir anketle
verimliliklerini
artırmak için teknoloji
ihtiyaçlarını ücretsiz
öğrenebilecekleri bir
uygulamadır.

4946
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Hikaye yazıp
4946’ya gönderin
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M2M teknolojisi sayesinde tüm
tanklar tek tek kontrol edilmekten kurtuldu ve bu sayede
iş süreçleri hızlandı. Oksijen
seviyelerinin anlık kontrol edilebilmesi sayesinde daha hızlı
müdahale sağlandı. Kuluçka
tanklarının doğru kontrolü
sayesinde kayıplar azaldı, balık
üretimi %50 artmış oldu.

İşletmenizi Yarına Hazırlamak için

Vodafone M2M teknolojisi sayesinde
Tankların tamamı
bir SIM kart ile
çalışan
Vodafone M2M
teknolojisi ile
donatıldı.

Dijitalleşme Endeksi

Dijitalleşme Endeksinizi ölçelim,
sizi yarına hazırlayalım

Rakamlarla
Bu sayede üretim
sürecinin tamamı
24 saat boyunca
uzaktan takip
edilebilir
hale geldi.
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İlknak Su Ürünleri
Vodafone M2M sayesinde

36 tank

uzaktan takip edildi

Tankların kontrol ve denetleme süreçleri

%40
hızlandı

Balık üretimi

%50
arttı

* Yarinahazirim.com’da yer alan Vodafone Dijitalleşme Endeksi uygulaması; işletmenizin teknolojik çözümlere olan ihtiyacına
göre puanlama yapan web ve mobil tabanlı bir uygulamadır.
** Vodafone M2M Makineler arası iletişim platformudur. Vodafone M2M data paketleriyle kurumsal aboneler, araç takip, alarm
ve güvenlik, uzaktan ölçümleme ve erişim, sayaç otomasyonu ve Mobil POS gibi veri kullanımı gerektiren birçok kurumsal
uygulamalar için diledikleri yerden internete hızlı ve ekonomik koşullarla bağlanabilirler.
Detaylı bilgi için: Vodafone Cep Merkezleri ve vodafone.com.tr

Başarı hikayenizi
Türkiye’ye anlatalım

