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Endüstri 4.0 Yolunda: 
Dijital Fabrikalar



Önsöz

Değerli Müşterilerimiz,

Tüm dünyada üretim sanayi olarak büyük bir değişimin eşiğindeyiz. 
Üretimden elde edebileceğimiz faydalar, gelişen teknolojiler sayesinde gün 
geçtikçe daha da artıyor. 

Dördüncü endüstri devrimi olarak nitelendirilen bu yenilikler, pek yakında 
hepimizi etkileyecek. Sektöründe uzman firmalar olarak bizler Siemens, 
Boğaziçi Yazılım ve Atos sizleri, endüstrinin bu yeni dönemine hazırlamak için 
tüm gayretimizle çalışıyoruz.

Elinizde tuttuğunuz bu broşürde Siemens, Boğaziçi Yazılım ve Atos olarak 
Endüstri 4.0 yolunda sizlere nasıl hizmet edebileceğimizi göstermek 
istedik. Bu kapsamda yatay/dikey entegrasyondan, siber güvenliğe; sanal 
gerçeklikten, nesnelerin internetine kadar size sunabileceğimiz tüm çözümleri 
bir arada bulacaksınız. 

Endüstri 4.0 yolundaki öncü olmayı hedefleyen, müşterilerimize Endüstri 4.0 
hizmetlerini bütünsel bir yaklaşımla ve ortaklaşa sunmak isteyen firmalar 
olarak, ortak hareket etmeyi ve sizlere bu hizmetleri ortak bir platformda 
sunmayı amaçlıyoruz.

Dileriz bu bilgiler ışığında firmalarınızı, bu yeni döneme taşımanızda sizlere 
yardımcı olabiliriz.

Saygılarımızla,

Siemens       Boğaziçi Yazılım       Atos



• Sensörler ve Proses Enstrümantasyonu
Sahada ölçülen fiziksel ve kimyasal verilerin ana sistemlere aktarılması ile bu 
değerlerin üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde kullanımı 
birinci adım olarak sistemde akıllı saha sensör teknolojileri tercih edilmesi ile 
mümkündür.

Akıllı saha sensörlerinden alınan diagnostik bilgiler daha hatalar oluşmadan 
önce ana sistemlere uyarı olarak aktarılıp (Önleyici Bakım ve Kestirimci 
Bakım Süreçleri) proseslerin sağlıklı bir şekilde hatasız olarak sürekliliğinin 
sağlanmasında yardımcı olmaktadır.

• Mekanik Güç Aktarma Sistemleri
Redüktörlü motorlar, kaplinler, standart endüstriyel redüktörler ve çeşitli 
uygulamalara özel redüktörler ile endüstride mekanik güç aktarımının 
gerektiği her yerde en üst düzey teknolojiler ile imal edilen ve Flender 
tecrübesini yanına alan geniş ürün yelpazemizle hizmetinizdeyiz.

• Sürücüler
Siemens Sinamics & Simotics  serisi hareket kontrol ürünleri Profinet üzerinden 
Ethernet alt yapısına bağlanarak diğer cihaz ve sistemler ile real time  olarak 
haberleşebilmektedir. Starter/Startdrive programları sayesinde sürücü ve 
motor sistemlerine ait bilgiler analiz edilerek hataların oluşma nedeni bulunup 
gereken hata giderici önlemler esnek bir şekilde alınabilmektedir. Oluşturulan 
topolojiler otomatik olarak test edilerek (self-testing) sistem mesajları 
üretilebilmektedir. Bilgi güvenliği için write protection & know-how protection 
özellikleri standart olarak Sinamics sürücü ailesinde bulunmaktadır.

Ayrıca ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan cep telefonu veya PC üzerinden 
Web Server özelliğini kullanarak, kullanıcının dizayn edebileceği web sayfası 
üzerinden, (user-defined web pages) Sinamics sürücülere erişim imkanı 
bulunmaktadır.

Saha Seviyesi



• Motorlar
Batı Avrupa fabrikalarımızda imalatı yapılan IE4 Super Premium Efficiency 
Siemens AC Motorlarımız, sanayinin tüm kollarındaki müşterilerimize 
ihtiyaç duydukları mukavemeti yüksek çözümleri, en yüksek enerji tasarrufu 
beraberinde sunmaktadırlar.

• Şalt Malzemeleri
Alçak Gerilim Şalt dünyasının temeli olan yeni nesil Sirius ürünleri motor yol 
verme, koruma, kumanda ve izleme anlamında dünyanın en son teknolojisine 
sahiptir. Bu yeni ürün ailesi tek başına ürünler yerine büyük bir sistemin 
parçası olan yapı taşlarından oluştuğu için modüler yapısı sayesinde dilediğiniz 
kombinasyonu yapmanıza olanak vermektedir.

Yeni nesil Sirius ürünleri sayesinde özellikle projelerinizi tasarlarken, devreye alırken 
ve işletme esnasında çok rahat ve kolay bir kullanım imkanı yakalayacaksınız.

• Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID)
IP65, IP67 koruma sınıfında HF (13.56MHz) RF200 ve RF300 ailesi, UHF (865 
Mhz) RF600 ailesi ile küçük uygulamalarınızdan çok büyük uygulamalara kadar 
tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek ürün yelpazesine sahiptir. Karekod (2D), 
1D, OCR ve Pattern tanıma için çok hızlı barkod okuma ve doğruluk kontrolü 
yapabilecek kamera sistemlerimiz mevcuttur. 

Tüm cihazlarımız Siemens veya diğer otomasyon sistemleri ve PC sistemleriyle 
kolaylıkla entegre edilebilir. RFID, Endüstri 4.0’ı kolaylaştıran bir teknolojidir: 
“dijital fabrika” konsepti bir ürününün tasarımından simülasyonuna ve oradan 
fiziksel üretimine kadar tüm aşamalarına etki eder.

Endüstri 4.0, makinalar veya fabrikalar arasındaki veri haberleşmesini sağlayan 
dijital transmisyon teknolojilerinin yanısıra, yarı mamül ürünler, takımlar, 
konteynır ve makinaların otomatik tanımlanmasını sağlayan teknolojilerin 
kullanımını da gerektirir.



•  Programlanabilir Kontrol Cihazları (PLC)
Üretim tesislerindeki makina ve prosesleri yöneten programlanabilir 
kontrolörlerdir. Bu kontrolörlere yazılan programlar üretimdeki saha 
cihazlarının nasıl çalışacağını belirler ve üretimi yönetmek için gerekli 
parametreleri devreye sokar. Bu sayede hem mevcut üretimi yönlendirirken 
hem de üretim aşamasındaki değişiklikleri hemen adapte edip yeni üretim 
sürecine aksamadan geçebilir.

•  İnsan Makina Arayüzü (HMI)
HMI (Human Machine Interface) insan makine arayüzünün kısaltmasıdır. 
HMI; kontrol sisteminin grafiksel izleme ve kontrolüne izin vererek, operatör 
ve makine/proses arasında arayüz görevi görür. Siemens; SIMATIC WinCC 
(TIA Portal) projelendirme ve Runtime yazılımından, yüksek çözünürlüklü, 
parlak ve dayanıklı SIMATIC HMI operator panellere ve SIMATIC IPC 
endüstriyel PC' lere, PC tabanlı tek istasyonlu ve çok istasyonlu sistemlere 
kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
TIA Portal sayesinde projelerin en etkin şekilde geliştirilmesi, multi touch 
ve stiller gibi yenilikçi teknolojilerle sezgisel kullanım, entegre diyagnostik 
fonksiyonlarıyla arızaların kısa sürede tespiti SIMATIC HMI ailesinin sunduğu 
avantajlardan bazılarıdır.

•  Hareket Kontrol Sistemleri
Sinumerik
SINUMERIK, işleme merkezi, torna, taşlama, lazer, punch ve dişli azdırma 
gibi takım tezgahlarının otomasyonunda kullanılan bir CNC kontrolcüdür. 
SINUMERIK Integrate platformu sayesinde tesisteki takım tezgahlarının ortak 
bir IT altyapısı altında takım ve program yönetimine, performans ve verimlilik 
takibine ve uzaktan erişim/teşhisine olanak sağlar. PLM sistemine entegre 
çalışarak sanal ortamda tezgah ve sistem simulasyonu yapılabilmektedir.

Kontrol Seviyesi



RunMyRobot (KUKA Partnership)
SINUMERIK Integrate Run MyRobot, takım tezgahı otomasyonunun 
parçası olan endüstriyel robotların SINUMERIK sisteminden kontrolünü, 
programlanmasını ve teşhisini gerçekleştiren bir uygulamadır. Bu sayede 
daha güvenli, sade ve verimli bir robot otomasyonu sağlanır.

Simotion
Siemens’in makina otomasyon çözümleri için geliştirdiği, hareket kontrolü, PLC 
ve teknoloji fonksiyonlarını bir arada sunan hareket kontrol sisteminin adıdır.

Uygulamaya göre kullanılımak üzere üç ayrı donanım platformuna sahiptir, bunlar:

      • Simotion D – Sürücü tabanlı
      • Simotion C – Kontrolör tabanlı
      • Simotion P – PC tabanlı 

•  Endüstriyel Haberleşme (SIMATIC net)
Siemens, endüstriyel haberleşme ürünleri ve sistemleri ile işletme 
genelinde yüksek verimliliği sağlamaktadır. SIMATIC Net gibi sınıfında en 
iyi ürün aileleri ile, kabul görmüş standartlara dayanan, geleceğe yönelik 
güçlü ve tam entegre data ağları uygulanabilmektedir. Geniş kapsamlı 
endüstriyel haberleşme çözümlerimiz ile, temel seviyede bir sensör bağlantı 
teknolojisinden, tüm işletmenin kalite ve üretim datalarının toplanıp, 
iletilmesine kadar olan tüm süreçlerde yüksek verimli ve tutarlı bir sistem 
kurulması sağlanabilmektedir.

Siemens endüstriyel haberleşme ürünlerimiz, Scalance X Endüstriyel Ethernet 
Switch’ler, Scalance W Endüstriyel Kablosuz Haberleşme (Wireless) ürünleri, 
Scalance S security firewall / VPN güvenlik ve Scalance M modem ürünleri ve 
çok geniş kapsamlı kablo, konnektör ve aksesuarları içermektedir.



•  Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi (SCADA)
WinCC SCADA ile kompleks proseslerin izleme ve kontrollü, yedekli, server-
client, web tabanlı mimarilerin gerçekleştirilmesi mümkündür. WinCC SCADA 
tek bir istasyondan server client veya web tabanlı çözümlere kolaylıkla 
genişletilebilir. WinCC desteklediği standartlar, dahili script ve programlama 
arayüzü sayesinde özel ihtiyaçları karşılacak açık bir yapıya sahiptir. WinCC 
cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar kullanarak tesis bilgilerine sürekli 
erişime izin vermektedir. Multi touch mimikler gibi yenilikçi teknolojilerle 
yeni ve modern arayüzlerin oluşturulması mümkündür. WinCC SCADA 
ile makine, hat ve komple fabrikayı izleyebilir ve veri şeffaflığını garanti 
altına alabilirsiniz. Bu sayede duruşları azaltıp, iyileşme alanlarının tespiti 
mümkündür.

•  Proses Kontrol Sistemleri (PCS 7)
SIMATIC PCS 7, bir endüstriyel tesiste, temel kontrol ve operasyonun yanı sıra, 
proses verilerinin ve ürün kalitesinin izlenmesi, optimizasyonu, rapor ve analizi, 
bakım yönetimi, fonksiyonel güvenlik ve veri güvenliğinin sağlanması gibi 
proses kontrol fonksiyonlarını bir bütün olarak sunabilen bir DCS platformudur. 
SIMATIC PCS 7 ile, farklı proses sektörleri için verimlilik optimizasyonu ve 
üretimde süreklilik sağlanırken, tesisin zamanla değişen performans ihtiyaçlarına 
uygun esnek konfigürasyon imkanı elde edilebilmektedir.

•  Enerji Verimliliği Yönetimi (B-Data)
SIMATIC B-DATA Enerji yönetim sistemi ile fabrikaların enerji verileri arşivlenir 
ve analiz edilir. Kaydedilen enerji değerleri sayesinde enerji verimliliği tedbirleri 
ortaya konur.Bu değerlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve muhasebeleştirilmesi 
sağlanır. Enerji satın alımı optimize edilir.

SIMATIC B-Data sayesinde mevzuatlara uyum, operatif maliyetlerin azaltılması, 
yatırım planlarının değerlendirilmesi, en uygun tarifelerle enerji satın alması; 
özelleştirilmiş ve otomatik raporlar ile sağlanır. Bu faydalar müşterilerimizin 
pazarda rekabet gücünü artırır.

İşletme Seviyesi



•  Endüstriyel Analiz Sistemleri (Sinalytics)
Sinalytics platformu görselleştirme, modelleme/analiz, yönetim ve entegrasyonu 
gibi veri analizi için gerekli tüm teknolojik bileşenleri bir araya getiren bir veri 
bankası hizmeti platformudur.

•  Endüstriyel Bulut Sistemleri (Mindsphere)
Siemens’in sanayi için sunduğu bulut platformunun ismi Mindsphere’dir. 
MindApps’ de MindSphere üzerinde çalışan uygulamalardır (ör. Visual Analyzer 
ve Fleet Manager gibi). Mindsphere, müşterilerimizin yararı için üretim 
varlıkları verilerini kullanan açık bir ekosistemdir. Bu özellik Siemens için önemli 
bir farklılaşma aracıdır. MindSphere, varlıklarla ilgili verileri alarak onları değer 
yaratan analitik sistemlere aktaran, ölçümlenebilir bir altyapıdır. Siemens, 
otomasyon ve drive ekipmanlarında pek çok tesisteki ekipmanlarıyla pazarın 
öncülerindendir ve bu sebeple varlık yönetimi ve veri toplama alanlarında 
akıllı çözümler sunabilecek kapasitededir. Endüstriyel ve sektörel bazdaki bilgi 
birikimimiz bu verilerden anlamlı ve değerli sonuçlar çıkarabilecek seviyededir.

•  XHQ Akıllı Operasyon Sistemleri
XHQ Operations Intelligence, operasyonel ve kurumsal verilerinin gerçek 
zamanda toplandığı, ilişkilendirildiği ve sunulduğu bir operasyonel zeka katmanı 
olarak, üretimle ilgili performans göstergelerinin detaylı analizinin yapılabildiği 
bir yazılım platformudur. XHQ kullanıcılara anlık, geniş kapsamlı ve tutarlı 
bilgiler sağlayarak, performansın izlenmesini ve tesis operasyonları ile ilgili daha 
kapsamlı bilgiye dayanan doğru kararların alınabilmesini sağlamaktadır.

•  TIA Portal
Siemens otomasyon ürünlerini projelendirme ve müdahale için gerekli 
yazılımların bulunduğu bir mühendislik portalıdır. Bu portal üzerinden gerekli 
PLC, I/O, HMI, SCADA, Motor Sürücüleri ve Haberleşme ürünleri gibi otomasyon 
ürünlerine ulaşılabilir, projelendirilebilir ve müdahale edilebilir. Böylelikle tek 
bir mühendislik portalından, ortak bir arayüz kullanılarak hızlı, kolay ve esnek 
mühendislik sağlanmış olunur.

•  Tesis Simülasyonu (SIMIT)
Otomasyon uygulamalarının daha kısa sürelerde hatasız olarak tamamlanmasının 
ve tesisin operasyonundan sorumlu personelin yetkinliklerinin geliştirilmesinin 
önemi her gün daha da artmaktadır. SIMIT Simulation Framework yazılımı ile 
geliştirilen otomasyon uygulamasının gerçek tesisle aynı davranışı sergileyen bir 
dijital ikizinde test edilmesi ya da eğitim amaçlı olarak kullanılması mümkündür. 
SIMIT Virtual Controller ise geliştirilen uygulamayı gerçek bir kontrolör olmaksızın 
test etmeyi mümkün kılar. Bu özellikleri ile SIMIT yazılım ailesi, projenin simülasyon 
gereksinimlerine göre uyarlanabilen, esnek ve SIMATIC platformuna entegre 
yapıda ideal bir simülasyon altyapısı oluşturmaktadır.



•  MES (Simatic IT)
Manufacturing Execution System (MES – Üretim Yürütme Sistemi) SIMATIC 
IT, gelişmiş ve ölçümlenebilir bir MES sistemidir ve kullanıcılarına üretim 
verimliliği ve üretim optimizasyonu gibi konularda kaliteli ve kolay ulaşılabilir 
veriler sağlayarak, değişen üretim ihtiyaçlarına hızlı karşılık verebilmelerini 
sağlar. SIMATIC IT, SIMATIC IT Production Suite, SIMATIC IT R&D, SIMATIC IT 
Intelligence Suite ve SIMATIC IT Preactor APS suite ve Siemens IBS (Kalite 
Yönetimi Sistemi) gibi modüller ile farklı yazılımlardan gerçek zamanlı bilgiler 
alarak ürün yaşam döngüsü yönetimi ve otomasyonunu birbirine bağlar.

SIMATIC IT Production Suite size üretim ve perfomansınızı optimize etme imkanı sunar.

SIMATIC IT R&D Suite, ARGE ve üretim verilerini birbirine bağlayarak, tasarımdan 
üretime geçme ve pazara açılma sürelerini kısaltarak marka değerinizi 
yükseltmenizi sağlar.

SIMATIC IT Intelligence Suite, gerek gerçek zamanlı gerekse eski verilerinizi veya 
diğer kaynaklardan gelen verileri görüntülemenize ve kontrol panelleri üzerinde 
size sunarak performans indikatörlerinizi global ölçekte dahi gözlemlemenize 
yardımcı olur.

SIMATIC IT Preactor APS suite, küçük, orta veya büyük ölçekli firmalar için üretim 
planlarının ileri matematik uygulamalarla hızlıca analiz edilebilmesini ve bir 
çok kısıt ve iş kuralını göz önünde tutarak gerçekleştirilebilir üretim planları 
oluşturulmasını sağlar.

•  Entegre Tesis Yönetimi (COMOS)
COMOS Platformu, endüstriyel tesis yönetiminin, nesne tabanlı ve departmanlar 
arası bir yapıda sağlandığı bir yazılım çözümüdür. Gelişmiş fonksiyonlarıyla 
COMOS Platformu, tasarım sürelerinde iyileşme ve verimli bir iş akışı sağlar. 
Tesisin tüm yaşam döngüsüne karşılık gelen tek bir veri platformu, veri 
yönetiminde nesne tabanlı tutarlılık, ilgili tüm disiplinler ve bölümler arasında 
işbirliğinin sağlanması, COMOS’un başlıca avantajlarındandır. Ayrıca, COMOS’un
SIMATIC PCS 7 ile entegrasyonu ile tesis yönetimi ve proses kontrolüne yönelik 
tüm araç ve bileşenin bir arada kullanıldığı “entegre mühendislik” uygulamaları 
geliştirmek mümkündür.

Yönetim Seviyesi





Siemens PLM Ürün Ömrü Yönetimi Çözümleri

•  Ürün Mühendisliği   
      NX Tasarım: NX, CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided
      Manufacturing), CAE (Computer Aided Engineering) çözümlerini              
      bünyesinde birleştiren ve Teamcenter platformu üzerinde ürün tasarımı,  
      simülasyonu ve analizleri çözümüdür. Esnek ve verimli ürün tasarımı   
      süreçlerini NX ile yöneterek daha akıllı ürünleri daha hızlı yaratabilirsiniz.  
      Teamcenter platformuna entegre olan NX ile, karar verme mekanizmasına  
      dahil edilen tüm etkenler tasarım sürecine dahil olur.

      NX’te konsept tasarım, 3D modelleme ve dökümantasyon konusunda        
      gelişmiş özellikler mevcuttur.

      Parça üretimi odaklı geliştirilmiş NX çözümleri ile plastik/saç kalıp  
      tasarımı, talaşlı işleme ve kalite kontrolü için gelişmiş fonksiyonellik   
      mevcuttur.

      NX Simülasyon: NX multidisipliner bir çözümdür: yapısal, hareket, termal,        
      akışkan simülasyonları yapmanızı olanaklı kılar. NX CAE ile ileri seviye  
      analiz modellemesini tek bir ortamda yapmanız mümkündür. CD-Adapco  
      çözümü de analiz ailesine dahildir.

•  Ürün Ömrü Yönetimi
      Teamcenter: Teamcenter platformu, ürünün planlama aşamasından  
      tasarımına, üretim planlamasından servise bütün aşamalarında; 
      kullanıcıların ortak veri tabanı üzerinden bilgi girmesini, değişiklik                                            
      yapmasını ve yönetmesini sağlayan bir ürün yaşam döngüsü platformudur.

      MCAD ve ECAD tasarımlarını, BOM ağaçlarını, ilgili analizleri ve  
      simülasyonları tek bir platformda toplayarak tasarım süreçlerinizin   
      basitleşmesine ve standartlaşmasına yardımcı olur. Ürünün geçtiği tüm  
      tasarım ve karar süreçleri ortak bir geçmişte tutularak ürün hafızası   
      oluşturulur. Çeşitli formatlardan CAD datalar, ürün ve süreç ile ilgili tüm  
      dökümantasyonlar, birlikte aynı yerde yer alır. Doğru veriye doğru   
      zamanda ulaşmak kolaylaşır. Ürün ömrü ile ilgili veriler, üretim proses  
      bilgileri ile entegre edildiğinde doğru tasarlanmış ürünün, en az maliyetli  
      olacak şekilde üretilip; hedeflenen zamanda ve kalitede piyasaya sürüleceği  
      garanti altına alınmış olur.



•  Dijital Üretim
      Tecnomatix: Bir ürünün üretim sistemi döngüsü içindeki yerine ve bu   
      sisteme olan etkilerine bakarak daha verimli, daha düşük maliyetli ve daha  
      yüksek kalitede çalışan üretim sistemlerinin kurulmasını sağlar. Kalite   
      hedeflerinize daha kolay ulaşırsınız. Ürün ve üretim sistemlerinde yapılan  
      inovasyonlar ile ilk seferde doğru ürünü doğru metotlar ile üretirsiniz.      
      Ürünü ve üretim proseslerini ortak bir platformda birbirleriyle ilişkilerine  
      bakarak değerlendirdiğinizde, bu proseslerin kullanacağı ekipmanları, insan  
      kaynaklarını, fiziksel etmenleri değerlendirebilirsiniz. Tecnomatix ile dijital  
      fabrikanızı kurduğunuzda ürün ve üretim sistemleri ile ilgili kararlarınızı  
      daha etkin bir şekilde yönetmeniz sağlanır.

      NX İmalat: Parça imalatı için komple CAD, CAM, CNC süreçlerini destekleyen  
      ortak imalat platformudur. Makine takım simülasyonu, CNC programlama,  
      post-processing vb. uygulamalar ile yüksek verimde imalat yapmanızı   
      olanaklı kılar.

•  Küçük Ölçekli Çözümler
      Solid Edge: Parametrik tasarımın kolaylığından yararlanarak hızlı ve basitçe  
      3D tasarım ve tasarım yönetimi yapmanızı sağlar. Sac/plastik parçalara özel  
      imalat modülleri mevcuttur.

      Femap: İleri seviye sonlu elemanlar analizi modellemeleri için tüm CAD  
      formatlarını destekleyen, Windows tabanlı, yüksek performanslı çözüm.

•  Özel Mühendislik Çözümleri: Fibersim, Syncrofit,  
    SDE, QPE
      Farklı alanlarda kompleks mühendislik problemlerinin çözülmesine yarar.

•  Simülasyon ve Test
      LMS: LMS ile ürün geliştirme süreçlerinizi, test ve simülasyonlar aracılığıyla  
      daha ileri seviyelere taşıyabilirsiniz. Ürün geliştirme süreçlerinde, model  
      bazlı mekatronik sistemler simülasyonu ile vibrasyon ve gürültü vb.   
      simülasyon çalışmaları yapabilir, çeşitli test yöntemlerinden ve ölçümlerden  
      faydalanabilirsiniz.



•  Endüstri 4.0 Fırsat Analizi ve 
    Danışmanlık Hizmeti
Endüstri 4.0 projelerinin ilk adımı, sağlam bir vizyon ve bir yol haritası 
belirlemek. Bunu çizerken firmaların; kendi üretim dinamikleri, mevcut 
koşulları ve iyileştirme noktalarının farkında olması; sektörel dinamikleri ve 
beklentileri de iyi analiz etmesi gerekli.

Atos olarak bu sürecin en doğru yönetilmesi için “Industry 4.0 Opportunity 
Discovery Workshop / Endüstri 4.0 Fırsat Analizi” hizmet modeli geliştirdik. 
Süresi beklenti ve kapsam doğrultusunda belirlenen, sektörel bazda 
deneyimli danışmanlarla yürütülen çalışmaların nihai hedefi elle tutulur ve 
firma dinamiklerine uygun bir yol haritası belirlemek. Aynı zamanda Endüstri 
4.0 konusunda firma içinde farkındalık yaratmak, Endüstri 4.0 çerçevesinde 
uygulanabilecek “use case”leri belirleyip önceliklendirmek ve bu konuda ilk 
adımı birlikte atmak. Bu hizmeti firma ihtiyaç ve beklentilerine göre çeşitli 
seviyelerde sağlayabiliyoruz.

•  Dikey & Yatay Entegrasyon
İşletmeler Endüstri 4.0 ve beraberinde gelen yeni teknolojileri kucaklarken, 
aynı zamanda süreç ve uygulama altyapısının da bu adaptasyona hazırlıklı 
olması gerekiyor. Ürün tasarımından tedariğe, üretimden satış sonrası 
hizmetlere kadar olan döngüyü müşteriler, tedarikçiler ve iş ortaklarıyla 
entegre biçimde yürütürken, esnek ve şeffaf sistemler tasarlamak şart.

Atos olarak PLM-Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, ERP-Kurumsal Kaynak 
Planlama, MES -Üretim Yürütme Sistemleri ve müşteri deneyiminde fark 
yaratacak CX-Müşteri Deneyimi çözümleri konusunda farklı sektörlerin 
ihtiyaçlarına özgü çözümler sunabiliyoruz.





•  Geleceğin İşletmeleri
Tüm değer zinciri boyunca birbirine bağlantılı İşletmeler

•  Büyük Veri ve Veri Analitiği
Üretim sürecinde büyük verinin yönetimi, yakın geleceğin en önemli konu 
başlıkları arasında yer alacak. Üretimdeki her bir kaynağın internete bağlı ve 
büyük veri iletişiminin birer parçası olacağı düşünülürse, bu veri trafiğini iyi 
yönetecek ortamlara ihtiyaç var. 

Atos ve Siemens’in ortak geliştirdiği “IDA-Industrial Data Analytics” platformu 
tam olarak bu ihtiyaca yönelik oluşturuldu. Üretimde farklı kaynaklardan 
(sensör, PLC, ERP, MES) gerçek zamanlı ya da stream şeklinde gelen verileri, 
geçmiş verilerle birlikte “data analitikleri” platformunda buluşturan yaklaşım 
ile farklı modellerde ve senaryolarda uygulamalar geliştirmek mümkün. Bu 
konuda, “Tahminleyici bakım” ve “Fraud Detection” senaryoları bugün için 
en çok uygulanan örnekler arasında. Nihai hedef, üretim datasını gerçek 
zamanlı karar vermeyi sağlayacak şekilde en etkin olarak kullanabilmek.

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Ürünlerin fikir aşamasından başlayıp, tasarım, 
üretim ve servis süreçlerini kapsar. İnovasyon 
hızı, pazara çıkış süresi ve müşteriler bu 
döngünün itici gücüdür.

TEDARİK ZİNCİRİ

Doğal kaynakların, ham maddelerin ve 
bileşenlerin müşteriye teslim edilecek bitmiş 
ürüne dönüştürülmesi aşamasıdır. Maliyet, teslim 
süresi ve güvenilirliliği, ürün kalitesi ve karlılık bu 
sürecin ana unsurlarıdır.

İŞLETMELER

Üretim sanayisinde işletmeler genel işletme 
süreçlerinden başlayıp, üretimi kontrol eden 
süreçlere kadar farklı fonksiyonları yerine getiren 
kurumlardır. Zaman planlarına uyum, üretimde 
kalite ve maliyet dengesi kurumlar için kritik olan 
faktörlerdir.

İŞLETMELER

TEDARİK 
ZİNCİRİ

TEDARİKÇİ 
PARTNER

KULLANICI 
MÜŞTERİ

MÜŞTERİ 
TÜKETİCİ

TEDARİKÇİ 
PARTNER

ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ



•  Siber Güvenlik
Data hacmi ve yoğunluğunun en üst seviyeye çıktığı bir ortamda akla gelen 
soruların ilki güvenlik. Atos, geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Bull ile sadece 
riskleri ve belirsizlikleri yönetmeyi değil, aynı zamanda güvenliği dijital 
dönüşümü kucaklamada önemli bir kaldıraç olarak kullanacak çözümler 
sunuyor. 4500 güvenlik uzmanı ve 24x7 güvenlik operasyonları merkezi ile 
işletmelerin ihtiyacına özgü çözümler sunuyor.

•  Artırılmış Gerçeklik
Artırılmış gerçeklik senaryolarının üretim sahasındaki uygulama alanı her 
geçen gün artıyor. Operatörlerin üretimdeki fiziksel dünyanın (ürün, makine 
vb.) yanı sıra dijital ortamda oldukça zengin interaktif datalara ulaşması 
(iş talimatları, ürün çizimleri, makine durum bilgisi, bakım bilgileri vb.) 
ve bilgi paylaşımının dijitalleşmesi ile daha iyi kalitede ve daha verimli 
ürün üretilmesi hedefleniyor. Atos olarak “Augmented Interactive Reality/
Artırılmış Etkileşimli Gerçeklik” konseptiyle saha servis operasyonlarından, 
bakım süreçlerinin yürütülmesine, farklı senaryolarda uygulama örnekleri 
sunabiliyoruz.

•  Nesnelerin İnterneti
Üretimdeki makineler, ürünler, ekipmanlar ve çalışanları, ”nesnelerin 
interneti” konsepti ile muhteşem bir network ağı üzerinden birbirleriyle 
iletişime geçirecek altyapılar yakın geleceğe damgasını vuracak. Makinelerin 
hem IT sistemleri ile hem de birbirleriyle iletişim halinde olmaları, günümüz 
teknolojileri ile M2M (Makineden makineye) entegrasyon ortamı ile mümkün.

M2M teknolojileri, makinelerin kendi türünden diğer cihazlarla hem kablolu 
hem kablosuz sistemler üzerinden haberleşmesi esasına dayanıyor. Gerçek 
zamanlı ve merkezi olmayan iletişime dayalı bu teknolojiler ile zaman kaybı 
yaşamaksızın, gecikmeden karar verme olanağı sunuluyor.

Atos, bu teknolojileri merkezine alarak global arenada başarılı projeler 
gerçekleştiriyor. Atos tarafından global traktör üreticisi John Deere’de 
yapılan, traktör üzerindeki telematik sistemler aracılığıyla tarladan ve 
farklı kaynaklardan toplanan bilgilerin çiftçilerin doğru karar alması için bir 
platformda sunulması, bu alandaki en yenilikçi projelerden biri.
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