
Endüstri 4.0 Yolu

Endüstri 4.0, akıllı üretim sistemlerini
hayata geçirmeyi hedefleyen sanayi
şirketleri için “Üretim Zekası” kabiliyetleri
sunan bir teknolojiler bütünüdür.

Endüstri 4.0 ile birlikte üretim süreçleri
dijitalleşecek ve yeni iş modelleri ortaya
çıkacaktır.

Gıda, petrokimya, enerji, metal,
madencilik, otomotiv, tekstil, ulaşım,
havacılık, makina, plastik, ilaç, kağıt, ...

Sektörden bağımsız olarak Endüstri 4.0 ve
Sanayide Dijital Dönüşüm; verimlilik artışı,
hızlı ürün geliştirme, veri tabanlı
hizmetlerle desteklenen katma değerli
ürünler, enerji ve kaynak kullanımı
optimizasyonu konularında benzersiz
fırsatlar sunmaktadır.

Endüstri 4.0 vizyonunda üretim hatları;

• Kullanıcı tanımlı kurallara, üretim 
parametreleri ve hedeflerine göre 
otomatik kararlar alabilen, kendi 
kendini ayarlayabilen,

• Tüm ekipmanların bir İnternet 
Adresinin olduğu,

• Rakamlardan gidişat öngörüsü 
yapabilen, birbiriyle konuşabilen,

• Öğrenme yeteneğine ve Yapay 
Zeka’ya sahip alt sistemlerden 
oluşacaktır.

Sanayide Dijital Dönüşüm tüm üretim
süreçlerinin “Dijital İkizler”ini oluşturarak,
bu süreçleri “Dijital İplik” ile birleştiriyor

Sanayide Dijital Dönüşüm 

Çözüm Kazanımları

Üretimde uzaktan izleme, toplam
ekipman verimliliğinde (OEE) artış, set-up
ve çevrim sürelerinde azalma, hızlı ürün
geliştirme, esnek üretim, anormallik tespiti,
marka-modelden bağımsız veri toplama
ve analiz, “Kağıtsız Fabrika”

Kalitede İzlenebilirlik, İstatistiksel Proses
Kontrol, ISO ... Dijital yönetim sistemleri,
yasal uyumluluk

Enerji ve kaynak kullanımlarında verimlilik,
akıllı sayaç entegrasyonu, Elektrik-
Doğalgaz-Basınçlı Hava-Su-Buhar tüketim
analizleri, çevresel ve sosyal sorumluluk

Bakımda faaliyet planlaması, kestirimci-
önleyici bakım uygulamaları, arıza ve
duruş kök neden analizleri, etkin yedek
parça tedarik ve stok yönetimi

Varlıklarda yatırım geri dönüş takibi (ROI),
katalog-gerçek performans kıyaslaması,
yatırım planlaması, fizibilite girdileri

Tedarik Zincirinde satınalma, sevkiyat ve
kalite kontrol ile üretimin senkronizasyonu,
optimizasyonlar için “Eğer senaryoları”
çalıştırma, akıllı ambar-otomatik sipariş,
kapasite planlama, ERP entegrasyonu

Ortak Bir Veritabanından                       
Anlık ve Esnek Raporlamalar

Üretim Verileri Anlamlı Bilgi Doğru Kararlar



Endüstri 4.0 devrimini yakalamak uzun
soluklu bir süreçtir ve kararlı bir yönetim
odağı gerektirir. Şirketler vizyonlarına
erişmek için gerekli stratejileri belirlemeli
ve kısa-orta-uzun vadedeki hedefler ile
kilometre taşlarını oluşturmalıdır.

Sanayide Dijital Dönüşüm, Endüstri 4.0’ı
gerçekleştirme yolundaki ilk ve en önemli
adımdır.

Üretim tesisleri günümüzün imkan ve
koşullarında bir “Veri Okyanusu” içinde
yüzüyor. Bu verileri analiz etmek, geçmiş
verilerle kıyaslamak ve doğru kararlar
için gerekli olan “Anlamlı Bilgi” haline
getirmek için binlerce veriyi anlık olarak,
kişiye özel, genişletilebilir, ortamdan
bağımsız, anlamlı ve otomatik
raporlar haline getirmek mümkün.

Danışmanlık Hizmetleri

Endüstri 4.0 Yolunda Hizmetlerimiz


