SmartFactory

Üretim Yönetim Sistemleri

SmartFactory Nedir?
Endüstri4.0 ve IIoT Teknolojisi
İşletmenizde yer alan tüm CNC, PLC kontrollü makinaların yanı sıra,
endüstriyel robotların üretim ve çalışma verilerinin IIoT altyapısı ile
dijital ortamda toplanması, izlenmesi ve raporlanması temelleri üzerine
kurulu bir Endüstri4.0 yazılımıdır.
Bilişim ve otomasyon sektörlerinde edinilen tecrübelerin ışığında,
hayata geçirilen SmartFactory yazılımı, sektör ihtiyaçları iyi analiz
edilerek geliştirilmiş, %100 yerli ve tamamen özgün bir projedir.
Talaşlı imalat sektörünü kendine öncelikli hedef olarak belirlemiş,
sektörün yaşadığı sıkıntıları çözmek üzerine kurgulanmış, kullanıcılarına
işletmelerini kontrol altında tutmalarına yardımcı olan yazılımımız
müşteri talepleri doğrultusunda, inovatif çözümler üretmekte ve
müşterilerine bu yolda Endüstri4.0 partnerliği yapmaktadır.
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SmartFactory ile
işletmenize değer katıyoruz.
Geleceğin fabrikaları için,
daha akıllı üretim tesisleri kuruyoruz.
Avantajları
√√ Yeni kontrol üniteleriyle, bir donanıma ihtiyaç duymadan haberleşebilir.
√√ Tak-çalıştır altyapısı ile hızlı bir şekilde kurulum yapılabilir.
√√ Tüm üretim verilerinizi merkezi bir noktada toplar.
√√ İşletmenizin veri analizi ve süreçlerin optimizasyonu için kolaylık sağlar.
√√ Ekipman kullanımını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirir.
√√ Üretim verilerini gerçek zamanlı olarak kolay anlaşılır biçimde raporlar.
√√ Riski erken tespit etmek ve problemleri çözmek için veriler oluşturur.
√√ Tüm bilgilere mobil cihazlardan da erişime olanak sağlar.
√√ Mevcut ERP sisteminizle entegre edilebilir.
√√ Herhangi bir ekipman gerekmediğinden dolayı yatırım ve bakım
maliyetlerinden avantaj sağlar.

SmartFactory Modüller
ÜRETİM İZLEME VE RAPORLAMA MODÜLÜ
Tüm makinalarınızın durumlarını, üretim
kapasitelerini, performans analizlerini
gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Bu sayede üretimde yaşanan tüm
süreçlerden anında haberdar olabilirsiniz.
Günlük, haftalık, aylık raporlamalar alabilir,
OEE analizlerinizi yapabilirsiniz. Arıza /
Duruşlarınızı analiz edebilir. Kendi üretim
raporlarınızı oluşturabilirsiniz.

ERP ENTEGRASYON MODÜLÜ
İşletmenizde mevcut ERP sisteminizle
entegrasyonu çok kısa sürede
tamamlayabilirsiniz. ERP'de oluşturulan
iş emirleri operatör önlerine yerleştirilen
tabletlere sistem tarafından aktarılır.
İşe ait teknik resmi, operasyon kartlarını
operatörünüz ile dijital ortamda
paylaşabilirsiniz.
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PROGRAM TRANSFER MODÜLÜ
Parça programlarınızı tek bir merkezde
toplayabilir, programlarınızı bu merkezden
makinalarınıza transfer edebilirsiniz.
Bu sayede kart ve usb bellek gibi ara
ekipmanlara ihtiyacınız kalmaz. Makina
hafızasının yetersiz kaldığı durumlar ortadan
kalkar.

KESİCİ UÇ TAKİP MODÜLÜ
Kesici uçlarınızın ömürlerinin takibine ve
performans analizine olanak sağlayan bu
modül ile işletmenizdeki en büyük gider
kalemlerinden olan kesici uçların, analizlerini
yapabilirsiniz. Kesici uçlara ömür verebilir ve
ömür bittiğinde operatörü bilgilendirmesini
sağlayabilirsiniz. Deponuzdan çıkan
takımlara barkod oluşturabilir, oturduğunuz
yerden işletmenizdeki tüm takımların
envanter kontrolünü yapabilirsiniz.
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İŞ EMRİ ENTEGRASYON MODÜLÜ
ERP sistemi bulunmayan firmalar için
geliştirilen bu modül ile SmartFactory
üzerinden iş emirleri oluşturabilir. İş
emirine ait teknik resmi ve operasyon
detaylarını sisteme yükleyebilir ve bu
emirleri kağıtsız dijital ortamda operatörlere
gönderebilirsiniz.

OPERATÖR ARAYÜZ MODÜLÜ
Makinalara takılacak tablet paneller ve/
veya KIOSK’lar ile operatörün sürece dahil
edilmesi sağlanır. İş emirlerinin operatöre
bildirilmesi, başlanan işemrinin operatör
tarafından seçilmesi, hurda adetlerinin
girilmesi, duruş anında (makinada oluşan
alarm harici) duruş sebebinin girilmesi gibi
işlemler için kullanılır. Sınırsız kullanıcıya
olanak sağlar.
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E-MAIL BİLGİLENDİRME MODÜLÜ
Senaryoyu sizin belirlediğiniz bir durum
oluştuğunda bilgilendirme e-maili
alabilirsiniz. Örneğin; makinalardan herhangi
biri 10 dakikadan fazla alarm konumunda
kalırsa Bakım departmanına bilgilendirme
e-maili gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

MOBİL İZLENEBİLİRLİK MODÜLÜ
Siz yerinizde olmasanız bile işletmenize
ait tüm veriler, anlık durumlar, raporlar
ve analizler cebinizde veya tabletinizde.
Bilgisayarınızdan eriştiğiniz tüm raporlama
ve analizlere cep telefonunuzdan,
tabletinizden de anlık olarak erişebilir.
Kendinize özel analizler oluşturabilirsiniz.
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ÜRETİM PLANLAMA MODÜLÜ
SmartFactory ile işletmenizdeki işleri
sürükle-bırak yöntemi ile planlayabilir,
müşterilerinize, kusursuz çalışan hesaplama
algoritması sayesinde kesin teslim tarihleri
verebilirsiniz. Makinada oluşabilecek
aksaklıklardan dolayı gecikmeleri
hesaplayarak otomatik olarak teslim tarihini
günceller aynı zamanda size bunları raporlar
ile sunar.

TAKIM OFFSET YÖNETİM MODÜLÜ
Robotik hücreler ve uzak sistemler
için tasarlanmış bu modül ile siz CNC
tezgahının başında olmasanız bile takımların
geometri ve aşınma bilgilerini görebilir,
düzenleyebilirsiniz. Bu ekranlarda yapılan
tüm değişiklikler kaydedilir ve size raporlanır.
Bu sayede takım kaynaklı kayıpların
sebeplerini analiz edebilirsiniz.
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KALİTE KONTROL MODÜLÜ

ÇEVRİM ANALİZ MODÜLÜ

Makina önünde yapılan kalite kontrollerini
dijital ortamda yapabilirsiniz. Periyodik
kontrolleri, stok kodu ve operasyon bazında
resimlerle tanımlayabilir, periyodik kontrol
zamanı geldiğinde operatörün önüne uyarı
çıkartabilirsiniz. Bu sayede kağıt ile yaptığınız
işlemleri dijital ortamda sağlayabilirsiniz.

Kalıp üretimi yapan işletmeler için
geliştirilmiş bu yazılım ile uzun süren
çevrimlerin analizlerini yapabilirsiniz. Gerekli
iyileştirmeler konusunda sizi bilgilendiren
bu modül ile "air cut" denilen ve çevrim
sürelerini uzatan işlemler minimuma iner.

ÖLÇÜM SİSTEMİ MODÜLÜ
Robotik hatlar ve seri imalat yapan
işletmeler için tasarlanmış bu modül ile CNC
tezgahlarınızdan çıkan parçalar, endüstriyel
haberleşmeyi destekleyen herhangi bir
ölçüm cihazı ile ölçülür. Ölçüm sonucu
SmartFactory tarafından kaydedilir. Ölçüm
sonucuna göre CNC'ye geri bildirim yapılır
ve ilgili takıma aşınma veya offset verisi
aktarılır. Bu sayede kalite problemlerinin
önüne geçilir ve operatör kaynaklı hatalar
sıfıra iner.

TAK-ÇALIŞTIR ALTYAPISI
Yeni nesil kontrol ünitelerine uyumlu
yapısı ile, ethernet portu olan tüm
makinalarınızı, herhangi bir donanım
ihtiyacına gerek duymadan hızlı bir
şekilde sisteme entegre edebilirsiniz.
Bu sayede yatırım ve işletme
maliyetlerinden tasarruf sağlarsınız.

!

NO NAL
ITIO RE
ADD RDWA
HA

MEVCUT SİSTEMİNİZE UYUMLU
SmartFactory sistemi minimum
yatırım maliyeti ile size maksimum
kazanç sağlar. Mevcut IT altyapınız
sistemin çalışması için yeterli
olacaktır. Yeni bir server yatırımı
yapmanıza gerek kalmaz.

İŞLETMENİZ
PARMAKLARINIZIN UCUNDA..

Size Nasıl
Yardımcı Olabiliriz?

Teknopark İstanbul Ofisi
Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı,
No: 1/2C 2201, 34906 Pendik/İstanbul

√√ İşletmenizde Endüstri 4.0 dönüşümüne ihtiyacınız mı

var?
√√ İşletmenizdeki OEE değerleri standartların altında mı?
√√ Fabrikanızda bulunan makinalar ile haberleşmeye mi
ihtiyacınız var?
√√ Üretimden veri toplamak mı istiyorsunuz?
√√ Kesici uç maliyetleriniz işletme maliyetlerinizin büyük
çoğunluğunu mu oluşturuyor?
√√ Personel kaynaklı hatalar üretiminizi aksatmaya mı
başladı?
√√ ERP sisteminiz ile üretimin entegrasyonuna ihtiyacınız
mı var?

√√ Kalite kontrol süreçlerinde aksaklıklar mı
yaşıyorsunuz?

+90 216 706 52 62

info@smartes.com.tr

İletişim bilgileri için
QR kodunu okutunuz.

smartes

www.smartfactory.com.tr

