
Şirket X - QR Kod Çözümleri

GİZLİ ve KURUMA ÖZELDİR

Küresel Bir Sorun: Sahtecilik ve Gri Piyasa

• Sahtecilik ve korsanlık, ekonomik faaliyetler, yatırımlar, kamu 

malî kayıpları ve cezaî yaptırımlara olan etkisi ile, 2023 yılına 

kadar küresel ekonomiden 4,2 trilyon ABD Dolar çekecek.

Sahteciliğe ve Gri Piyasaya Karşı QR Kod Çözümü

• Her QR Kod benzersiz (32 Bit) kimlik karması içerir, iki özdeş 

QR kod bulunmaz.

• QR Kod, Blockchain Güvenlik Teknolojisi ile korunur. Veriler, 

çok sayıda blokta depolanır; herhangi biri tarafından verinin 

manipüle edilmesini imkânsız hale gelir.

Benzersiz Güvenlik = 

Kopyalanamayan Fiziksel Etiket + 

Manipüle Edilemeyen Dijital Veri

Etiketi kopyalamayı, klonlamayı, 

çoğaltmayı veya yeniden tasarlamayı 

imkânsız kılan anti-klonlama 

teknolojisi

Yasa dışı manipülasyona karşı korunan 

bir çevrimiçi veri tabanı (Blockchain)

Her ürün birimine benzersiz bir 

tanımlama kodu

Tedarik zinciri boyunca canlı veri 

toplama

QR Kod Çözümünün uzaktan 

etkinleştirilmesi veya devre dışı 

bırakılması
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Şirket X - QR Kod Çözümleri
İzleme, Analiz ve Rekabet Avantajı

Gerçek zamanlı analiz ve ürün takibi.

Gerçek zamanlı sahte ürün izleme ve anında uyarı.

Sahte ürün ve yetkisiz dağıtımın etkili denetimi ve durdurulması.

Güven ve bağlılığın artırılması.

Tüketici katılımının sağlanması, anında ödüllendirme.

Blockchain avantajlarıyla birlikte, ölçeklenebilir, yeni nesil 

‘Dağıtılmış Defter Teknolojisi’ (DLT).

Ürün geliştirmeden, tüketime kadarki yaşam döngüsü bilgilerinin

derinlemesine izlenmesi.

Tüm tarama ve kullanıcı verilerinin (orijinallik sonuçları, tarih ve 

saatler, kullanıcı kimlik bilgileri ve konumlar gibi) izlenmesi ve 

analizi.

Pazarlama ve kullanım verilerinin, görsel analiz ve harita 

taramalarının, GPS konumlarının toplanması ve raporlanması. 

Reklâm, kupon, anket, ödül vb. ile dinamik katılım ve pazarlama 

platformu oluşturulması.



• Marka Koruma: Her türlü fiziksel ürünü (ilaç, lüks tüketim 

ürünleri, kozmetik, elektronik, araba parçaları, bebek ürünleri, 

yiyecek ve içecek vb.), finansal belgeleri, yüksek değerli malları 

ve taklit edilebilen ürünleri korumaya yardımcı olur.

• Fiziksel Ürüne Uygulama: Şirket X’in QR Kodu etiketleri herhangi 

bir fiziksel ürüne kolayca uygulanabilir.

• Belgeler ve Sertifikalar: Fark edilmeyen ve hızla artan evrak

sahteciliğini, yaygın dolandırıcılığı önler.

• POS Sistemi Entegrasyonu: Şirket X uygulaması, POS sistemlerine 

yüklenerek QR etiketlerinin okunması sağlanır.

• E-Ticaret: QR etiketleri fizikî ürünün ‘orijinal’ olduğunu 

kanıtlayarak, her türlü platformda güvenle satılmasını sağlar.
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Kullanım Alanları


