
IoT teknolojisini
kullanarak fabrikanızı 
akıllı hale getirmenin 
en kolay yolu!

Her İşletme ile Uyumlu
4 Paket Seçeneği!



Kullanımı kolay ProManage Cloud
paketleri ile kendi dijitalleşme
yolculuğunuzu tasarlayın.

“İşletmem Cepte” paketinin tüm fonksiyonlarına ek olarak;

Operatör ve teknisyen girişi ve takibi.
IPC üzerinden teknisyeni makine başına çağırabilme ile ilgili fonksiyonlar.

Duruş ve hurda detaylarının ve hurda miktarının operatör tarafında IPC
üzerinde girişi ve kök neden analizlerine imkan sunan yapı.

Ofis PC’si, tablet ve mobilden işletmenizi verilere dayalı olarak izleyebilirsiniz.
Sistemde toplanan tüm verileri grafik araçlarıyla görselleştirilerek,
anlık güncellenen görsel raporlar halinde görüntüleyebilirsiniz.
OEE, verimlilik, üretim, çevrim analizi ile iyileştirme noktalarını hazır
raporlar kullanılarak anında tespit edebilirsiniz.
Uyarı ve sistem alarmlarının e-posta ve bildirim yolu ile size veya
ilgili ekibinize eskale edilmesini otomatikleştirebilirsiniz.

Detaylı ve kırılımlı duruş ve hurda nedeni tanımlama.

Özelleştirilebilir fabrika kokpitleri: Duruş, hurda analizleri ile
iyileştirme noktalarının anında tespiti.

MES/MOM sistemlerinin temel özelliklerini sağlayan pakettir. 
“İşletmem Dijital” paketinin tüm fonksiyonlarına ek olarak;
ERP entegrasyonu imkanı ve ürün tanımları yönetimi.
Makine bazında gerçek zamanlı üretim planlama ve takibi.
Ürün ve iş emri ile iş başlatma ve takibi.
OEE, verimlilik, çevrim, duruş, hurda analizinin ürün
ve iş emri bazında yapılıabilmesi ve iyileştirmeye açık
alanların nokta atışı tespiti imkanı.
300’den fazla hazır rapor kullanımı ve raporların
otomatik ve periyodik olarak tanımlı ilgililere sistem
tarafından el değmeden üretilip dağıtımının sağlanması.

“İşletmem Entegre” paketinin tüm
fonksiyonlarına ek olarak; 
Pek çok özellikte işletme bazında detaylı
özelleştirmeye imkan sağlayan esnek yapı.
Kullanıcı tarafından oluşturulabilecek
sayısız esnek raporlar ve arayüzler.
Pek çok add on işleve imkan sağlayan,
proaktiflikten prediktifliğe geçiş imkanı
sunan genişlemeye açık yapı.

Gerçek zamanlı makine izleme: Makine durma, çalışma ve üretim
miktarlarını otomatik, online ve dijital olarak izleyebilirsiniz.
Makine geçmişi: Makinedeki üretim hareketlerinin her bir duruş
sürelerini üretim/zaman grafiğinde inceleyebilirsiniz.

Her yerden
güvenle erişin!

Makine başındaki Operatör Teknisyen işlemleri için IPC/tablet arayüzü.

Dünyanın neresinde olursanız
olun; işinize Windows, Linux,
iOS ve Android cihazlarınızın

herhangi birinden erişin.
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ProManage Cloud Avantajları
Makine arızasında ve
arıza süresinde azalma.

Arıza yanıt sürelerinde
(MTTR) iyileşme.

Daha az hurda miktarı ile
kalite oranında artış.

Teslim süresi, çeviklik, verimlilik
ve karlılıkta iyileşme.

Kağıtsız fabrika: Manuel veri girişi,
dokümantasyon ve rapor hazırlama
süreçlerinde zaman ve emek
kayıplarının ortadan kaldırılması.

Sunucu sağlama, depolama ve
bakım etkinlikleri yerine müşterilere
ve üretime odaklanmaya olanak
tanıyan güvenilir bulut platformu.

Geleneksel ve modern makineler
dahil her türlü makine için geniş
veri toplama seçenekleri.

Makine bazında aylık veya yıllık
abonelik seçenekleriyle ek sunucu,
veritabanı ve sistem lisans ücreti
gerektirmeden edinme.

Makine İzleme için IoT ve
AI Tabanlı MES/MOM Sistemi



Hızlı & Kolay Kurulum: Ortalama kurulum süresi 2 haftadır.
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Makinelerde sıkça
duruşlar meydana gelir.
Bunlar:

Beklemeler

Setuplar

Kalite Problemleri

Makine Arızaları

IoT tabanlı
üretim verileri

Analiz edilmeye hazır veriler.

Üretim,
Kalite,
Proses

Gerçek zamanlı
üretim analizi

ve çok daha fazlası… 

Makine bazlı işletme izleme,
Canlı üretim planlama,
Dinamik, kapsamlı, gerçek zamanlı raporlama

Gerçek zamanlı görsel
yönetim & eskalasyonlu uyarılar

Andon ekranları,
Makine göstergeleri,
E-posta, SMS, iOS,
Android uygulamaları
aracılığı ile eskale uyarılar

Ekipman Kullanım
Oranınızı İyileştirin


