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      Kablosuz Teknoloji
      Endüstri 4.0
      IOT Nesnelerin İnterneti 

04.     Avantajları
* Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması
* Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması
* Daha yüksek verimliliğin sağlanması
* Üretimde esnekliğin arttırılması
*  Maliyetin azaltılması

DDaha fazla kontrol, daha az zamanda daha fazla kaliteli ürün ve daha fazla 
rekabetci olmak

03.     İzlenebilirlik
Planlama, Malzeme İhtyaç kontrolü, Tedarik Süreçi, Operasyon Dağılımı, Tezgah Yükleme, Yardımcı 
malzeme ve hammadde temin süreçi, Tezgah Setup, Kalite Onay, Seri Üretime Geçiş, Proses Kalite 
Kontrol, Müşteri Hatası-İç Hata Bildirim, Hata Bildirim Eğitimleri, Anlık Saryat, Kayıp Zaman, 
Performans, Hurda-Iskarta Bildirim, İş Termin Zaman Kontrolü, Sıralı İş Zaman Geçikme Kontrollü, İş 
Öteleme veya Öne Alma, Bitmiş Mamül Sonraki Operasyon Kontrollü, Bitmiş Mamül birim Barkod 
Etiketi, Bitmiş Mamül Transfer Barkod Etiketi, Operasyonlar arası transfer, Tüm Proses yetki kontrollü 
ve daha sayamadığımız diğer özellikler

 v   Kablosuz Haberleşme:       
Üretim makinelerine düşük maliyet ile PLC IO kartlarımızı 
takıyor ve sistem ile wi/bluetooth üzerinden haberleştiriyoruz
    v   Android/Windows Sistem: 
TTüm sistemlerimiz özel olarak çekirdek yazılımları yazılmış ve 
sadece takip yazılımı çalışacak şekilde yapılandırılan 
donanımlarda kullanılır.
 v   Mobil:
Arge merkezimiz tarafından geliştirilen Andorid/IOS/WINDOWS
mobil yazılımımız ile heryerden ulaşım
     v   Sistem/SERVER: 
YYazılım mimamirimiz Windows tabanlı olup x86/x64 mimarisi 
ile çalışır. Yazılım özelliği olarak altyapı yükü Serverda 
bulunduğundan bilgisayarlarınızın çok yeni ve yüksek kapasite 
olamsına gerek yoktur. Server sisteminiz 16GB ram kapasitesi ile 
MS Sql express (ücretsiz ver.) olması yeterlidir.
 

02.    Etkileşim

01.     Kullanım  Yerleri
ENDÜSTRİ - Fabrikalar
Takip edilmesi izlenilmesi ve analiz yapıp en hızlı 
şekilde aksiyon alınması gereken yerlerde 
kullanımı öngörülmektedir.

GGeliştirdiğimiz teknoloji ile Üretim makinelerini, 
İstasyon ve montaj kstürlerini, operatörleri, 
kalite duvarları ve nisaj bölgelerini anlık olarak 
izliyor ve size bildirimlerde bulunuyoruz.

AAyrıca üretim alanlarında kullanılan malzeme, 
yarımamül, kasa ve kutuların takibi ile dolu veya 
boş durumlarını izliyor anlık olarak üretim 
saryatı yapılmasını sağlıyoruz.

YAŞAM - Akıllı Bina ve Evler
Akıllı ev otomasyon sistemleri ile binaları ve 
yaşam alanlarının teknoloji ile kontrollerini 
sağlıyoruz. Aydınlatma, perde/panjur sistemleri, 
Isınma/sogutma gibi iklendirmeyi kontrol 
edebiliyoruz.

SSite ve Blok yaşam alanlarında ortak kullanım 
giderlerinin tespiti ve yasal mevzuat gereği pay 
ölçerler ile doğalgaz,su ve elektrik tüketimlerini 
hesaplayıp aidat ödemelerine ekleyebilir ve 
anlaşmalı bankalar ile ödemeler izlenebilir.

Sistem Bulut teknoloji ile heryerden ulaşılabilir.
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