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DeĞeRLİ MÜŞTeRİMİZ, 

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alarak hepimizi bir süre için yavaşlattı ve aramıza 
mesafeler girmesine yol açtı. Eminiz ki çok yakında bu durgunluk sona erecek ve hayat 
yeniden hız kazanacak.

Bu yüzden BACK TO WORK diyoruz ve sizinle birlikte işimize geri dönüyoruz. 
Çünkü şimdi çalışma zamanı!

Würth, bugüne kadar müşterileri ile birlikte her türlü krizin üstesinden gelmeyi 
başarmıştır. Sizinle birlikte, iyi günde ve kötü günde hep yan yanayız. BİRLİKTeYİZ, 
GÜÇLÜYÜZ. Bizim görevimiz size destek olmak ve işinizde en iyi performansı elde 
etmenizi sağlamak.

Bu broşürde yer alan ürünlerle, Koronavirüs süreci sonrasında çalışmalarınıza katkı 
sağlamayı ve işinize en güçlü şekilde dönmenizi amaçlıyoruz.
SAĞLIKLA KALIN!
 
Würth Çalışanları
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ORSY
STOK YÖNETİM SİSTEMİ

TEMASSIZ RAF 
DüZENLEME VE STOK 
TAKİBİ

Avantajlarınız

•  İhtiyacınız olan ürünleri Würth satış temsilcisi ile 
birlikte belirlersiniz.

•  Raflar Würth tarafından planlanır ve kurulur.
•  Ürün etiketlerindeki ve raflardaki barkodları 

tarayarak doğrudan sipariş verebilirsiniz.
•  Würth satış temsilcisi rafınızda eksik olan 

ürünleri görür, sizin için sipariş oluşturur ve yeni 
gelen ürünleri yerleştirir.

•  İşletme giderlerinizi düşürür.
•  Masraftan, zamandan ve iş gücünden tasarruf 

sağlar.

ORSY® Stok Yönetim Sistemi hakkında 
daha fazla bilgi edinmek isterseniz 
satış temsilcimize sormanız veya 
orsy@wurth.com.tr adresine bir e-mail 
göndermeniz yeterli.

ORSY® stok yönetim sistemi sayesinde tamamen 
güvenli şekilde ürün tedarik edebilir, raflarınızı düzenli 
tutabilir ve stok takibini yapabilirsiniz. Ürünlere 
dokunmadan, kolay ve temiz çözüm. 

Raflar sizin ihtiyaçlarınıza göre belirlenir, planlanır ve 
Würth personeli tarafından kurulur.
Daha da kolay sipariş verebilmeniz için barkod okuyucu 
sistemlerle geliştirilebilir. 

Satış temsilcimiz tarafından sunulan ek hizmetlerle 
raflarınızın her zaman temiz, düzenli ve eksiksiz olması 
sağlanır.
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TEMASSIZ SİPARİŞ GİRİŞİ

ORSY® RAFLARINDAKİ BARKOD ETİKETLERİNİ 
WüRTh APP İLE TARAYIN

üRüNLERİN üZERİNDEKİ BARKODLARI
WüRTh APP İLE TARAYIN

Avantajlarınız

•  İhtiyacınız olan ürünleri kolayca 
belirleyip siparişinizi oluşturabilirsiniz.

•  Siparişiniz elektronik olarak oluşturulur. 
manuel bir işlem yapmanız gerekmez.

•  Ürün kodlarını ve tanımlarını yazarak 
zaman kaybetmezsiniz, hataların 
önüne geçmiş olursunuz.

•  Modern teknoloji sayesinde hızlı, kolay 
ve temassız barkod okuma işlemleri 
gerçekleştirebilirsiniz.

ORSY® rafların üzerine yapıştırılan barkod 
etiketleri, en modern sipariş giriş yöntemlerinden 
biridir. Bu barkodlar sayesinde siparişlerinizi 
internet üzerinden kolayca gönderebilirsiniz.

Würth App akıllı telefon uygulamasının içinde bir 
barkod tarayıcı bulunur. Bu tarayıcıyı kullanarak, 
rafınızda eksilen ürünlerden tekrar sipariş 
verebilirsiniz.

Würth Online Mağaza bağlantısı sayesinde 
sepetinize eklediğiniz adetleri değiştirebilir, ürün 
ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

Gönder butonuna basarak siparişinizin hemen 
işleme girmesini sağlamış olursunuz.

Würth App akıllı telefon uygulamasındaki barkod 
tarayıcıyı kullanarak, eksilen ürünlerinizden tekrar 
sipariş verebilirsiniz.

Ürünlerimizin üzerinde bulunan barkodu 
tarayarak istediğiniz adette sipariş girişi 
yapabilirsiniz.
 
Örneğin elinizde son bir kartuş silikon kaldığında, 
sipariş vermeyi unutmamamak için hemen bu 
özelliği kullanabilirsiniz.

Artık sipariş vermek için defterinize not almanıza 
gerek yok. Elinizdeki son ürünün etiketini tarayın, 
alışveriş sepetinizi oluşturun ve istediğiniz zaman 
siparişinizi tamamlayın.
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WüRTh ONLINE MAĞAZA  
KOLAY. KULLANIŞLI. BİLGİLENDİRİCİ.

Avantajlarınız

•  Sektörünüze ait ürün önerilerine, size özel fırsatlara ve doğru 
ürünü tespit etme yöntemlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

•  Kullanıcıların erişim ve onay yetkilerini yönetebilirsiniz.
•  Masraf yönetimi uygulayabilirsiniz.
•  Geçmiş faturalarınızı ve irsaliyelerinizi görüntüleyebilirsiniz.
•  Sürekli aldığınız ürünler için düzenli sipariş talimatı 

oluşturabilirsiniz.
•  Würth şirket merkeziyle iletişim kurarak her konuda bilgi 

alabilirsiniz.

Onbinlerce çeşit arasında kolayca ürün arayın. Ürünler hakkında yazılı 
olan teknik bilgilerden yararlanın. Özel fırsatları ve kampanyaları 
kaçırmayın.

www.wurth.com.tr adresindeki online mağzamızı ziyaret edin.

Kaydınızı oluşturduktan sonra "Benim Würth'üm" başlığı altında tüm 
ürünlerinizi ve sipariş geçmişinizi kolayca yönetebilirsiniz.

Düzenli olarak aldığınız ürünler için otomatik sipariş oluşturabilir, teslimat 
adresleri ekleyebilir, faturalarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Şimdi kendiniz deneyin!

Online Mağaza Adresimiz: 
www.wurth.com.tr
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WüRTh AKTİF MARKET

Bilgi:
WÜRTH APP akıllı telefon 
uygulamasından size 
en yakın mağazamızı 
bulabilirsiniz.

MAĞAZADA GüVENLİ TESLİMAT

Tüm mağazalarımız sosyal mesafe kurallarına uygun ve kişisel sağlık önlemleri 
alınmış şekilde, müşterilerimize en güvenli şekilde hizmet veriyor.

Mağazaya gelmeden önce telefon veya e-mail yoluyla siparişlerinizi bildirdiğiniz 
takdirde paketiniz önceden hazırlanacak ve mağaza kapısına yakın bir noktaya 
güvenli şekilde bırakılacaktır.

Mağaza girişinde ve kasa çevresinde oluşturulan sosyal mesafe bariyerleri 
sayesinde mağazadaki ürünlere temas etmeden ve mağaza personelimizle 
mesafenizi koruyarak ürünlerinizi teslim alabilirsiniz. 

Temas yok, risk yok!
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KALEME KAĞIDA DOKUNMADAN TESLİM SEÇENEĞİ 
Çalıştığımız kargo şirketleri gerekli sağlık önlemlerini alarak, paketinizi güvenli şekilde teslim almanızı sağlıyorlar. 
Teslimat sırasında sosyal mesafeye dikkat ediyor, bilgilerinizi uzaktan teyit ediyorlar. Böylece paketinizi kontrollü 
şekilde teslim alırken kuryeyle temas etmiyor, ürünlerinize güvenli şekilde ulaşabiliyorsunuz.

TEMASSIZ KARGO
TESLİMATI



BİR UYGULAMA, ÇOK FONKSİYON 

WüRTh APP
İş yerinizde değilsiniz, yine de acil bir malzeme ihtiyacınız mı var? 
Öyleyse WÜRTH APP akıllı telefon uygulamızı kullanın. Bu 
uygulamayla sipariş vermek sadece 60 saniye sürüyor. Uygulama 
içindeki barkod okuyucuyu açın, elinizdeki ürünün etiketini tarayın 
ve ürünü alışveriş sepetinize atın. İşte sipariş vermek bu kadar 
kolay! Bu uygulama sayesinde hem zaman kazanacak, hem 
de siparişlerinizin kontrolünü her zaman elinizde tutacaksınız. 
WÜRTH APP uygulamasını hemen şimdi iOS ve Android uygulama 
mağazalarından indirebilirsiniz.

Würth App'in en önemli özellikleri:
• Ürün arama
• Barkod okuyucu 
• Mağaza konumu bulma ve navigasyon 
• Esnek teslimat seçenekleri 
• Ürün önerileri ve özel fırasatlar 
• Sipariş takibi
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