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TOMRUK vs. ORMAN ÜRÜNLERİ BARKODLAMA 
ULUÇINAR tomruk ve ağaç barkodlama ve işaretleme sistemi, etiketleme ekipmanları ve barkod etiketlerİ 

sunmaktadır. Bu işlem, istenirse ormanda ağaç kesimi öncesinde kesilecek ağaçların barkodlanması ve 

işaretlenmesi ile başlar, kesimi yapılan tomruk vs ürünlerin etiketlenmesi işaretlenmesi ürünlerin etiket 

üzerindeki barkodlar kullanılarak kayıt altına alınması ile devam eder. Her tomruğun kesilmiş baş kısmına 

özel tasarım etiketleme çekici ile bir etiket çakılır. Etiketlerdeki barkodlar o ağaçtan çıkan tomruklardan 

her birinin kimlik numarası haline gelir. 

Daha sonra, tomruğun hangi şeflikte üretildiği, seri ve bölme numarası, cinsi, çapları ve boyu, vs bilgiler 

barkod numarası altında tek seferde kayıt altına alınabilir. Kayıt işlemleri ve kaydedilen bilgilerin 

bilgi işlem sistemlerine aktarılması el terminalleri, tabletler, akıllı cep telefonları ile ilgili uygulamalar 

üzerinden gerçekleştirilebilir. Böylece Tomruğun sürütmeden, nakliye, depolama, tasnif, ihale ve satış 

sonrasına kadar tüm hareketleri barkod ile takip edilerek işgücünden ve zamandan tasarruf edilir. Ayrıca 

Kaçak ve kayıp takibinde önemli avantajlar sağlayacaktır.

- YENİLENMİŞ OTOMATIK ETIKET TUTUCU ŞARJÖR 

- AĞAÇ VE TOMRUK İŞARETLEME VE ETİKET ÇAKMA BARKOD ÇEKİCİ 

- 200 ADED ETIKET IÇIN ETIKET KUTUSU 

- MÜREKKEPLİ STAMPA HAZNESİ

SİSTEM İÇERİĞİ

Zamandan Tasarruf
Daha az İş Gücü

Online sistem ile 
kaçak ve kayıpları en 
aza indirme

Geri dönüşlü karşılaştırma 
daha sağlıklı veri sağlanması

FAYDALARI

2 Uluçınar Yapı Malz. Makine Orman Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.



01 02 03

40 adedlik şeritler halinde şarjöre 
yerleştirilen Barkod Etiketlerinin, 
Barkod Çekici yardımı ile her 
seferinde bir tanesinin dışarı 
alınmasını sağlar.
Otomatik Etiket Tutucu’nun iç 
kısmı, kullanıcının en kolay şekilde 
etiketleri alabilmesini sağlamak 
üzere yaylı – etiket itici bir sistemle 
donatılmıştır, kullanıcı tek eli 
ile barkod etiket şeridini alarak 
hazneye yerleştirebilir.

Uluçınar Firması tarafından üretilen 
Bütün orman ürünleri işaretleme 
etiketlerine uygun evrensel çekiçler 
sunuyoruz. Çekicin bir tarafı 
etiketlemeye uygun olup, diğer 
tarafı ise firma logoları ve işaretleri 
soğuk damga, monogram şeklinde 
işlenerek üretilebilmektedir.

Etiket Kutusu bir seferde 5 etiket 
şeridi toplam 200 Barkod etiketi 
taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.
Uygulama sırasında boşalan şarjörü 
zaman kaybetmeden ve barkod 
sırası ile yüklemeyi kolaylaştırır.

ETİKET TUTUCU ŞARJÖR BARKOD ÇEKİCİ ETİKET KUTUSU
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Tomruk ve Ağaç İşaretleme Etiketleri müşterilerimizin ihtiyaçları ve çalışma ortamları göz önüne alınarak 
tasarlanmıştır ve özel karışım plastik malzemeler ile imal edilmektedir. Etiketlerimiz, kalıcı ve güvenilir 
üretim kriterlerine göre imal edilmektedir.
Etiketlerin yazıları ve barkodları, en kötü hava şartlarına ve mekanik zararlara karşı, uzun zaman geçse bile 
etkilenmeyecek şekilde üretilmiştir. Lazer markalama teknolojisinin, klasik baskı tekniğine göre üstünlüğü, 
yazı metni, görsel unsurlar ve müşteri taleplerine göre şekillenen sınırsız konfigürasyon imkanı sunmasıdır. 
Standart bilgilerden başka, lazer tarayıcılar tarafından okunan barkodlar QR’lar basılabilmekte, ve böylece 
bütün müşteri bilgileri tek seferde girilebilmektedir.

Saha ve dış mekân şartlarından etkilenmeyen,
Uygulaması ve sistem entegrasyonu kolay,
Etkili ve pratik Barkodlama Sistemi

BARKOD ETİKETİ
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Nasıl Çalışır
Şarjöre Barkod Yükle

Barkod Al

Barkodu Çak

Barkod Etiket şeridi Etiket Tutucu 
Şarjöre yerleştirilir,

Şarjörden Barkod Çekici ile bir 
barkod etiketi alınır.

Barkod Çekici ile alınan etiket 
ürünün baş kısmına tek seferde 
vurularak çakılır.
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Temel İşleyiş

BARKODLU ETİKETLERİN ŞARJÖRE YERLEŞTİRİLMESİ  
 
Etiketler dizgi çubuklarına dizilmiş 40’arlı şeritler halinde Etiket 
Kutusundan alınarak Etiket Tutucu Şarjöre şarjör mandalına basılarak 
barkot yazılı yüzleri görünecek şekilde itilerek yerleştirilir ve mandal 
bırakılır. Böylece etiketler şarjöre yerleştirilmiş olur. (Mandal basılı 
tutulur veya kontrolsüz basılırsa etiketler şarjörden fırlayabilir, 

BARKODLU ETİKETLERİN ÇAKMAK İÇİN ŞARJÖRDEN ALINMASI

Şarjöre yerleştirilmiş barkodlu etiketler Barkod Çekici ile teker teker alınır. 
Bu işlem için Çekiç çekiç gövdesine yakın bir yerden tutularak çekiç kafası 
şarjörün ağız kısmında görünen barkodlu etiketin üzerine bastırılır. Çekiç 
kafasında bulunan yiv vasıtası ile bir etiket tırnakları ile çekiç kafasına 
takılı olarak çıkar. Böylece etiket çakılmak üzere şarjörden alınmış olur.

BARKODLU ETİKETİN ÜRÜNE ÇAKILMASI ( UYGULANMASI ) 

Şarjörden çekiç vasıtası ile alınan barkodlu etiket tomruğun ve sair yuvarlak 
mamulün kesilmiş iki ucundan birine yaş halkaları yönünde kol gücü ile orta 
şiddette bir vuruş darbesi ile tek seferde çakılır. Eğer vuruştan kaynaklanan tam 
saplanmama durumu olursa bir iki hafif vuruşla etiket tam oturtulabilir. (Etiketin 
çekiçten düşmesi veya şarjörden alınamaması durumunda etiket el ile de çekiç 
kafasına etiketin yazılı tarafındaki tırnaklar çekiç yivine geçirilerek takılabilir)

ETİKET KUTUSUNUN DOLDURULMASI

Etiket Kutusu bir seferde 5 etiket şeridi toplam 200 Barkod etiketi taşıyacak 
şekilde tasarlanmıştır. Uygulama sırasında boşalan şarjör, etiket kutusunda 
bulunan sıra numarası takip eden barkodlar ile kolaylıkla yüklenebilir. 
Zaman kaybını önler, pratik uygulama sağlar. Uygulama başlamadan önce 
kullanılacak ( çakılacak ) barkod numaraları belirlenerek seçilen barkod 
etiket şeritleri Etiket Kutusuna kutu içindeki kanallar doğrultusunda sırası 
ile yerleştirilir.
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Sistemin Sağladığı Avantajlar
İŞGÜCÜ TASARRUFU : 

Etiket çakma ve veri girişi, ormanda tek seferde mevcut ilgili damga ve tespit personeli 
tarafından yapılır. 

ZAMAN TASARRUFU : 

Denetimler ve listelemeler barkod sistemi ile hızlı ve online olarak yapılarak zaman 
kazanılır. 

BİLGİ GİRİŞ HIZI VE HASSASİYETİ : 

Bilgiler tekseferde ekrandan seçmeli girileceği için yazım, tapaj ve aktarma hataları 
minimuma inecektir.

VERİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI : 

Ürün bilgisinin ORBİS’te saklanması online ulaşım ve yetki/onay sistemi ile veri güvenliği 
sağlanır,

MERKEZİ KONTROL TAKİP VE DEĞERLENDİRME AVANTAJI : 

Yönetim Birimlerine, veriye hızlı ulaşım sağlayarak kontrol, takip, ve değerlendirme 
avantajları sunar,

TEKRARLANAN HATALARIN ÖNLENMESİ : 

Bilgi girişi en başta ve tek seferde yapıldığı için, değişik noktalarda yapılan kontrollerde 
ortaya çıkabilecek hatalar önlenir,

KAÇAK VE KAYIPLARIN ÖNLENMESİ : 

Barkodlu etiket ileb sisteme girilmiş olan ağacın veya tomruğun takibi ve sorgulaması her 
aşamada yapılabileceği için, kaçak ve kayıplar minimuma indirilmiş olacaktır, 

Dikili Ağaç ile o ağaçtan çıkacak tomruklar o ağaç numarası ile işleneceği için ağaç bilgisi ile 
tomrukların bilgileri birbirini teyit etmesi sağlanarak çapraz kontrol sağlanmış olacaktır,

Yol kontrollerinde barkod etiketsiz tomruk tespit edilmesi durumunda gerekli uyarıların 
verilmesini sağlayacaktır,

Sisteme ormanda girilen ürün ilgili personel ve müşteriye zimmetli olacağı için, kayıp ve 
kaçak daha az olacaktır,

Barkodlu etiket uygulaması, mevcut damga, tespit, ve işaretleme uygulaması ile aynı 
yetkilendirme ve görevlendirme dahilinde olacaktır. 
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ULUÇINAR YAPI MALZEMELERİ MAKİNA VE ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ

DMO E-Satış Portalı : www.dmo.gov.tr/Arama?s=ulucinar

DMO Ürün Kodları

Ürünlerimiz DMO Kobi 
Kataloğunda Yer Almaktadır.

Adres : 
Fulya Mahallesi, Ortaklar Caddesi, 

Gayret Apt. No: 3/7, K: 4, 34394 
Mecidiyeköy / İstanbul /Türkiye

Telefon :  
+ 90 212 212 00 28 (pbx)

Fax :  
+ 90 212 266 41 00

Web :  
www.ulucinar.biz.tr

E-mail :  
trade@ulucinar.biz.tr


