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WONDERWARE
TÜRKİYE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNUZDA PUSULANIZ
Dijital dönüşüm yolculuğunuzun neresindesiniz? Nereden başlayacağınızı biliyor musunuz? Kapsamlı bir
dijital dönüşüm stratejisi, işletmeniz için sürdürülebilir bir geleceğe giden yol haritanızı oluşturur.
Wonderware Türkiye olarak operasyonel mükemmelliğe yönelik sağladığımız dijital çözümlerimizle
operasyonlarınızı daha sürdürülebilir, daha etkin, daha verimli hale getirebilir, kaynak kullanımını düşürerek
minimize edebilir ve kazanç miktarını arttırarak gelir maksimizasyonuzu sağlayabiliriz.
Türkiye’de ve dünyada öncü markaların tercihi olan çözümlerimizle operasyonel süreçlerden yönetsel süreçlere
tüm faaliyetlerinizi zaman ve mekân sınırlaması olmadan 7/24 yönetebilirsiniz.
Operasyonel Mükemmelliğe yönelik dijitalizasyon çözümlerimiz;

•

SCADA Çözümleri,

•

Endüstriyel IT/OT (System) Platform Çözümleri,

•

MES - Üretim Yönetim Sistemi Çözümleri (Performans|Operasyon|Kalite)

•

Endüstriyel Veri Toplama (Historian) ve Raporlama Çözümleri,

•

İş Zekâsı ve Analitik - Raporlama Çözümleri,

•

OT PLC-SCADA Uygulama Yedek ve Değişim Yönetim Çözümleri,

•

Bulut Veri Toplama ve OEE Yönetimi Çözümleri,

•

İş Akış Yönetim Sistemi Çözümleri,

•

Mobil Bakım Yönetim ve Veri Toplama Çözümleri,

•

Reçete ve Batch Yönetim Çözümleri,

•

Varlık ve Kestirimci Bakım Yönetimi,

•

Alarm Yönetim ve OPC Server (Tunneler) Çözümleri,

•

ERP Entegrasyon Çözümleri.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

+90 216 392 01 01
sales@wonderware-tr.com
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Özet
Dijital dönüşüm, her sektörde verimlilik iyileştirmelerine yol açan
kapıları açıyor. Bağlantılı altyapıdan akıllı fabrikalara ve mobil
işgücüne kadar kuruluşlar, sürdürülebilir, verimli operasyonların
önünde duran sayısız sorunu çözmek için teknolojiyi kullanıyor.
Doğru Operasyonel Verimlilik stratejisini uygulamak, rekabet
avantajını sürdürmek için çok önemlidir.
Önde
gelen
kuruluşların,
operasyonlarının verimliliğini ve
üretkenliğini
sürekli
olarak
iyileştirmeleri için çalışanları
güçlendirmesi ve siloları ortadan
kaldıran, tedarik zinciri çevikliğini
güçlendiren, varlık güvenilirliğini
artıran ve verimliliği optimize
eden bir operasyon stratejisi
benimsemesi gerekir.
Bu e-kitap, operasyonlarınızı uçtan işletmeye dönüştürmek için
kanıtlanmış stratejiler sağlar:
• Operasyonel Verimliliğin Önemi
• Endüstrilerin günümüz pazarında karşılaştığı operasyonel
zorluklar
• Dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar
• AVEVA, durumsal farkındalık, israfı azaltma ve varlık
performansını optimize etme yoluyla Operasyonel Verimliliği ve
sürdürülebilirliği nasıl artırabilir?

Giriş: Operasyonel Verimliliğin önemi
Bir endüstriyel organizasyonda başka herhangi bir yerden daha
fazla, operasyon ekipleri gerçek değerin üretildiği yerdir. Herhangi
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bir şeyin yapılması, taşınması, tedarik edilmesi veya çalıştırılması
işlemlere bağlıdır. Operasyon Mükemmelliği hedefine doğru
çalışmak, iş başarısının önemli bir itici gücüdür. Operasyon
Mükemmelliğinin üç temel bileşeni verimlilik, güvenilirlik ve
çevikliktir.

Operasyonel Verimliliği vurgularken, basit bir tanımla başlıyoruz:
Bir tesisin çıktısının girdisine oranı. Operasyonel Verimliliğe
odaklanmak, daha azıyla daha fazlasını elde etmenin yollarını
bulmak demektir.
Tanımlaması basit olmakla birlikte, Operasyonel Verimlilik,
endüstriyel süreçlerin sürekli olarak optimize edildiği bir dünyada
karmaşık bir role sahiptir. Endüstri 4.0 ve akıllı üretim, akıllı
teknoloji ve otomasyonun tam entegrasyonu da dahil olmak üzere
dijital teknolojinin endüstriyel uygulamalara hızlı bir şekilde
hızlanmasını sağladı. Buluta geçiş, verilere gerçek zamanlı erişim,
yeni siber güvenlik standartları ve uzaktan işbirliği için artan
yetenekler aracılığıyla fırsatlar yaratıyor.
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Bir bütün olarak endüstri, bir yandan sürdürülebilirlik zorluklarına ve
düzenleyici baskılara yanıt verirken, diğer yandan pandemi sonrası
dünyaya uyum sağlamaya devam ediyor.
Bu değişiklikler, Bilgi Teknolojisi (BT) ve
Operasyonel Teknolojinin (OT) altında
yatan teknolojileri bir araya getiriyor.
Endüstriyel ekipman, bir zamanlar BT'nin
özel alanı olan gelişmiş ağ oluşturma ve
yazılım yeteneklerini benimsediğinden,
bu disiplinler birbirine yaklaşıyor.
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) cihazlarının sayısının 2025.1
yılına kadar iki katından fazla 36,8 milyar bağlantıya ulaşması
bekleniyor.
Dönüşümde başarısız olan kuruluşlar için dezavantajlar önemli
olacaktır. Gartner, zayıf operasyonel karar vermenin kârın %3'ünü
tehlikeye atabileceğini tahmin ediyor.

Günümüz pazarındaki operasyonel zorluklar
Giderek daha değişken bir ortamda,
endüstriler tedarik zincirleri ve tüketici
alışkanlıkları üzerinde önemli etkilerle karşı
karşıya. Sürdürülebilir iş büyümesini
sağlamak için operasyonlarda iş sürekliliği,
çeviklik ve esneklik esastır.
Ek olarak, yeni oyuncular pazara girdikçe ve mevcut oyuncular
portföylerini genişlettikçe, çoğu kuruluş artık rekabet baskısı ile karşı
karşıyadır. İlerlemek esastır ve Operasyonel Verimlilik önemli bir
rekabet farklılaştırıcısıdır.
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Aynı zamanda, düzenlemeler
daha karmaşık hale geliyor.
Sanayi
şirketlerinin
değişen
çevresel
zorluklara,
kalite
standartlarına ve güvenliğe karşı
sorumlulukları
da
artıyor.
Operasyonlar
bu
zorlukların
üstesinden gelmelidir.
Yeni nesil çalışanlar işyerine
girerken,
birçok
kuruluşun
zihniyette kültürel bir değişime gitmesi gerekiyor. Alıcı algıları, şirket
öncelikleri ve iş gücü yetenekleri ve hedeflerindeki değişiklik,
operasyonel ihtiyaçların ve kararların önceliklendirilmesinde rol
oynar.
Kuruluşlar giderek daha zorlu bir pazarda Operasyonel Mükemmellik
için çabalarken, kullanıcılar kuruluş çapında görünürlük ve gerçek
zamanlı karar desteği bekleyecekler. Kritik kararlarla karşı karşıya
kaldıklarında, varlık güvenilirliğini ve kullanılabilirliğini en üst düzeye
çıkarabilecek araçlara erişmek isteyeceklerdir. İşbirliği ve çeviklik
sadece soyut kavramlar değil, artık ekiplerin değişen iş
gereksinimlerini karşılaması için gerekli.
Tüm bu değişim, dijital dönüşümü her alanda yönlendiren bir
teknoloji trendleri dalgasının ortasında gerçekleşiyor. Bulut bilişim,
teknoloji altyapısına yeni ölçeklenebilirlik ve esneklik düzeyleri
getirdi. Uzak çalışanların herhangi bir yerden operasyon sistemlerine
güvenli bir şekilde bağlanması gerektiğinden, mobilite stratejileri her
zamankinden daha önemli. Modern mobilite araçları, dikkat edilmesi
gereken yerde ve zamanda bildirimler sunabilir ve gerçek zamanlı
kararları, sürekli iyileştirmeyi ve planlamayı desteklemek için bilgi
erişimi sağlayabilir.
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Mobil bağlantı ve bulut bilişim,
mevcut veri miktarındaki üstel bir
artışla aynı anda artıyor. Uç bilgi
işlem mimarisiyle birleştirilen
IIoT'nin bağlantılı makineleri,
şirketlerin
en
çok
ihtiyaç
duydukları yerde gerçek zamanlı
içgörüler sunmalarını sağlıyor.
Üretilen devasa miktardaki veri,
Büyük Veri stratejilerine, Makine
Öğrenimine ve AI uygulamalarına
güç veriyor.
Veri ve bağlantı daha önemli hale geldikçe, güvenlik önemli bir
endişe olmaya devam edecek. Endüstriyel kuruluşlar, hassas verileri
ve kritik altyapıyı korumaya yönelik düzenleyici sorumlulukların yanı
sıra sürekli siber saldırı tehdidiyle karşı karşıyadır.
Aynı anda karşı karşıya kalınacak pek çok yeni zorlukla birlikte, hızlı
değişim operasyon ekipleri için artık normal bir durum. Bu değişiklik,
eski süreçleri yeniden keşfetme ve Operasyonel Mükemmellik
yolunda önemli adımlar atma fırsatları yaratır.

Dijital dönüşüm yoluyla verimlilik fırsatları
Bazen dijital dönüşüm, bir organizasyonu teknolojiyle modernize
etmeye yönelik herhangi bir adım için her şeyi kapsayan bir terim
olarak kullanılır. Operasyonlar için, bir tesise modern otomasyonu
tanıtmak ve eski sistemleri modernize etmek çok gerçek bir anlama
sahiptir. Endüstrilerin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında,
dijital dönüşüm isteğe bağlı olarak ele alınamaz. Bu artık bir iş
zorunluluğudur. Gartner, Yönetim Kurullarının %69'unun COVID-19
kesintisinin ardından dijital iş girişimlerini hızlandırdığını söyledi.
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Stratejik olarak bakıldığında, dijital dönüşüm, Operasyonel
Verimliliği içeren Operasyonel Mükemmelliğe giden çok adımlı bir
yolculuktur. Dönüşüm, mevcut sistemlerde artımlı değişiklikler
yapmaktan farklıdır. Dijital dönüşüm, tamamen yeni işletim
süreçlerini benimsemeyi içerir - burada her bireye kuruluşu
ilerletmek ve karlılığı ve verimliliği artırmak için yetki verilir.
Operasyonel Verimliliği yönlendiren şekillerde dönüşüm yapmak için
operasyon ekipleri, operasyonları izlemek ve kontrol etmek için daha
yüksek düzeyde içgörü ve zeka ile silahlandırılmalıdır. Varlıkların
kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini artırmak için adımlar atmaları için
yetkilendirilmelidirler. Ayrıca, operasyonel yürütme ve performansın
doğru ve bütünsel bir görünümüne dayalı olarak veriye dayalı
kararlar verebilmelidirler.
Bu dönüştürücü araçlar, son müşteriye hizmet etme, tedarik zinciri
deneyimini iyileştirme, verimlilik ve değer sızıntılarını bulma ve
maliyet düşürme fırsatlarını keşfetme gibi kurumsal hedeflerin
gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

AVEVA Operasyonel Verimliliği Nasıl Artırır?
AVEVA'da, bağlı çalışanlar varlık davranışlarına ve operasyon
etkilerine ilişkin içgörülerle güçlendirildiğinde Operasyonel
Verimlilikte büyük iyileştirmelerin mümkün olduğuna inanıyoruz.
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Durumsal farkındalık - operasyonlara gerçek zamanlı bir bakış güvenlik, verimlilik ve genel etkinlikte iyileştirmelere yol açar.
Operatörler anormal koşullara daha hızlı yanıt verir. Kararlarının
bağlamını anlarlar ve eylemi yönlendiren içgörüler elde ederler. Tüm
bunlar, kontrol odasından mobil cihazlara kadar birçok çalışma
alanında gerçekleşebilir ve günümüz iş gücünün beklentilerini
karşılayabilir.
AVEVA yazılımı, kapalı döngü
süreç kontrolleri aracılığıyla
durumsal farkındalığı destekler.
Karardan eyleme ve gerçeğe
kadar, kullanıcılar, analiz için
önem derecesine dayalı alarm
ve oynatma yetenekleriyle role
özgü uygulamaları deneyimler.
Durumsal farkındalığa yapılan
vurgu, kullanıcıların veri ve
çevre algılarını daha iyi anlamalarına, daha iyi durumsal farkındalık
elde etmelerine ve gelecekteki operasyonel durumları ve olayları
tasarlamalarına yardımcı olur.
Endüstriyel operasyonlarda atık ve değer sızıntılarını azaltmanın iki
faydalı sonucu vardır: geliştirilmiş verimlilik ve gelişmiş eko
sürdürülebilirlik.
Fiziksel atık, emisyon ve kaynak tüketiminin azaltılmasının yanı sıra
üretkenlik ve kalite kayıpları gibi her türlü israfı azaltmak için
işgücünüzü güçlendirin.
Temel performans göstergelerine (KPI'ler), yalın araçlara ve kolay
veri erişimine ilişkin görünürlük, ekiplerinizin operasyonel verimliliği
ve sürdürülebilirliği devreye sokmasına ve sürekli olarak
yönlendirmesine yardımcı olur. Kıyaslama yoluyla en iyi
uygulamaları belirleyin ve bunları işletmeniz genelinde hızla standart
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hale getirin. Gelişmiş analitik ve süreç kontrolü, kuruluşların
verimliliği artırma, doğal kaynakların tüketimini en aza indirme ve
çevresel etkilerini azaltma konusunda zengin yeni fırsatlar elde
etmelerini sağlar.
Kuruluşlar, genel ekipman etkinliğini artırarak ve planlanmamış arıza
süresini azaltarak güvenli ve güvenilir operasyonlar yürütür. Sağlık,
Güvenlik ve Çevre (HSE) uyumluluğu, üretkenlik ve karlılık ile ilgili iş
hedeflerini destekleyen bir varlık stratejisi oluşturmak, genel iş
stratejisinin sonuçlarına, sonuçlarına ve faydalarına ilişkin net bilgiler
sağlar. Bu, daha akıllı bakım ve operasyonlara yol açar.
Önceden oluşturulmuş varlık kitaplıklarının kullanılması, varlık
arızalarını meydana gelmeden çok önce tahmin etmek için Yapay
Zeka ve Makine Öğrenimi eklenmesi ve arıza süresini en aza
indirmek ve işçi güvenliğini artırmak için doğru rehberlikle kuralcı
bakımdan yararlanılmasıyla daha fazla verimlilik kazanımı elde
edilebilir. AVEVA Asset Performance Management (APM),
üretkenliği en üst düzeye çıkarmak ve sürdürülebilir operasyonları
yönlendirmek için mühendislik ve operasyonları dijital bir iş parçacığı
arasında bütünsel olarak birleştiren bir omurga sağlar.

SONUÇ
Günümüzde her sektör uyum sağlama ve gelişme baskısı ile karşı
karşıyadır ve zorlukları çözmek ve beraberinde gelen fırsatları
kucaklamak için yaratıcı düşünme ve yenilik gerekir. En önemli
değişikliklerden bazıları, Operasyonel Verimlilikte yapılan
iyileştirmeler, değişim karşısında çevik, esnek ve rekabetçi olabilen
daha akıllı bir organizasyona dönüşümdür.
Her endüstriyel uygulamada, aksaklıklar ve kültürel değişim,
şirketleri müşterilerinin ilgisini nasıl çekeceklerini ve çalışanlarını
nasıl güçlendireceklerini yeniden düşünmeye sevk etti.
wonderware-tr.com | 9

Dijital dönüşüm, sektörü daha verimli hale getirmeye devam edecek
ve bulut, sürdürülebilir iş büyümesi için fırsatları hızlandırmaya
yardımcı olmaya devam edecek. Birçok kuruluş için bu, israfı ve
kaybı en aza indirecek, ürün kalitesini, güvenliğini ve uyumluluğunu
ve üretkenliği koruyacak hedefler belirlemek anlamına gelecektir.
Buna ek olarak, şirketler kültür ve zihniyette bir değişim üstlenmek
zorunda kalacaklar: mevcut ve gelecekteki operasyon sorunlarını
çözmek için çalışanları ihtiyaç duydukları içgörülerle güçlendirecek
bir değişim. Ve gelişen piyasa koşullarını ve tüketici taleplerini
onurlandıran.
Net bir vizyon oluşturmak ve takip etmek, rekabetçi ve belirsiz bir
ortamda gelişmenin anahtarı olacaktır. Bu vizyonu paylaşan
satıcılarla ortaklık yapmak çok önemli bir karar olacaktır.
AVEVA, durumsal iyileştirmenize yardımcı olabilecek çözümler
sunar.
Operasyonel Verimlilik ve Operasyon Mükemmelliği yolculuğunuzda
farkındalığı artırın, israfı azaltın ve varlık performansını en üst
düzeye çıkarın. AVEVA size şu konularda yardımcı olabilecek
çözümler sunar:
Karlılığı artırmak ve düzenlemelere uyumlu kalırken varlık arızası
riskini azaltmak için varlıklara uygun miktarda bakım atayarak varlık
yatırım getirisini en üst düzeye çıkarın.
Paydaşların farklı senaryolara tepki vermelerini ve iyileştirme
fırsatlarını
belirlemelerini
sağlayan
bağlantılı
çalışanların
güçlendirilmesi.
Kaynakların yetersiz kullanımı, kalite kaybı ve yeniden işleme, aşırı
enerji tüketimi ve çevresel etki gibi atık ve değer sızıntılarının
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ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli yalın araçlarla üretkenlik ve
sürdürülebilirlik iyileştirmeleri.
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Dijital Dönüşüm Yolculuğunuzda
Endüstriyel Mükemmellik Çözümleri Sunuyoruz.
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