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MİSYONUMUZ HİZMETLERİMİZ

Endüstri 4.0'ı iyi analiz eden ve harekete 
geçen ülkelerin önünde yepyeni fırsatlar var. 
Şirketler için global ölçekte rekabetçiliği 
arttırmanın ve katma değerli ürünlerin sanayi 
üretimimiz içindeki payını yükseltmenin 
anahtarı, bu devrimi yakalamakta saklı.

Farklı sektörlerde üretimin içinden gelen 
tecrübeyi paylaşmak, Dünyayı takip ederek 
sanayicinin yanında güvenilir bir çözüm ortağı 
olmak için harekete geçtik. 

Bu Devrimi yakalamak için ... 

ENDÜSTRİ 4.0
VE DİJİTAL SANAYİ

ÇÖZÜM
ORTAĞINIZ

Endüstri 4.0 Eğitimi
Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve sektöre özel örnekler 
ile zenginleştirilmiş içeriklerle bilgi seviyenizi arttırın, 
Endüstri 4.0 devrimine tüm yönleriyle hakim olun.

Endüstri 4.0 Yol Haritası 
Endüstri 4.0 Durum Analiz Testi ile dijitalleşme yolunda 
gerekli 6 boyut bazında yeterliliğinizi tespit edelim, 
Endüstri 4.0 Endeksi’nizi ve Yol Haritanızı belirleyelim.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı 
Dijitalleştirilmesi hedeflenen süreçleriniz ile ilgili projeler 
oluşturalım, sizin yanınızda ve sizin adınıza teknik ve 
ticari pazarlıkları yapalım, projeleri başlatma noktasına 
getirelim.

Proje Yönetim Danışmanlığı
Saha projeleriniz için proje yönetim esaslarının 
uygulanmasını sağlayalım, projelerinizi belirlenen bütçe, 
kalite ve zaman kriterlerini karşılayacak şekilde 
tamamlayalım.
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Endüstri 4.0 Eğitimi

Üretim, bakım, kalite, yatırım ve destek birimlerinde 
görev alan, her seviyedeki beyaz yaka personel 
düşünülerek hazırlanmış, interaktif formatta, dünyadaki 
son teknolojik gelişmeler ve Endüstri 4.0 uygulamaları ile 
sürekli güncellenen bir müfredat içerisinde :

• Endüstri 4.0'ın özü, altyapısı ve işleyişi
• Endüstri 4.0 vizyonu ve atılması gereken adımlar
• Dijital Dönüşüm ve "Kağıtsız Fabrika" için süreç tasarımı

• Siber fiziksel sistemler : Sistem mimarisi, Dünyadan
örnekler ve daha birçok konunun işlendiği eğitim
programları ile Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm yolunda
çalışanlarınızın bilgi seviyesi arttırılır.

ENDÜSTRİ 4.0 
YOLUNDA 

ADIM ADIM 
İLERLEYELİM 

Pro Endüstri 4.0 Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

• Endüstri 4.0 Yol Haritası dokümanı hazırlandıktan sonra,
üzerinde mutabık kalınan vizyon ve stratejiler çerçevesinde,
işletmenin kısa sürede en yüksek fayda sağlayacağı süreç
ve operasyonlar belirlenir.

• İnsan, bilgi ve malzeme akışları detaylı olarak incelendikten
sonra, üretim sahası ve yönetim kademesindeki kilit personel ile
birlikte çalışılarak süreçlerinizin kavramsal tasarımları yapılır,
tüm üretim süreçleriniz Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm'e uygun
olarak yeniden modellenir.

• Tedarikçilerden beklentilerin net bir şekilde ifade edilmesi ve
aynı bazda kıyaslama yapılabilmesi için teknik şartnameler
oluşturulur. Dijitalleştirilmesi hedeflenen üretim süreci ile
ilgili sahada uygulanacak projeler belirlenir, piyasa
araştırması yapılır, tedarikçi firmalar ile sizin yanınızda ve
sizin adınıza teknik ve ticari pazarlıklar yapılır.

Endüstri 4.0 Yol Haritası

Endüstri 4.0 Durum Analiz Testi: Endüstri 4.0 için 
gerekli olan 6 Boyut bazında yeterlilik ve eksiklikler tespit 
edilir, genel Endüstri 4.0 Endeksi hesaplanır. 

Endüstri 4.0 Yol Haritası : Endüstri 4.0 çözümlerini 
hayata geçirmek için gerekli Vizyon-Stratejiler-Hedefler 
ve Aksiyon Planlarını içeren bir Endüstri 4.0 Yol Haritası 
dokümanı oluşturulur.

Proje Yönetim Danışmanlığı
ZZZ

Proje Yönetim Danışmanlığı

• Dijital Dönüşüm kapsamına alınan ve tedarikçiler ile teknik
ve ticari pazarlığı yapılmış olan saha projeleri başlatılır.

• Belirlenen lider ve ekip üyeleri ile birlikte, şirket bünyesinde
yahut dışarıdan destek alınarak yapılacak tüm projeler, proje
yönetim esasları uygulanarak belirlenen bütçe, kalite ve
zaman kriterlerini karşılayacak şekilde tamamlanır.

Vizyon : 5 yıl sonra?

Stratejiler
Endüstri 4.0 Vizyonuna 
ulaşmak için gerekli Stratejiler
Hedefler
Stratejiler için SMART hedefler

Aksiyon Planları
Proje Yönetim Metodolojisi

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

• Yeni nesil otomasyon mantığı
• Endüstriyel internet haberleşme protokolleri

• Proje çıktıları analiz edilir, başarılı olanlar yaygınlaştırılır.




