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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.
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AVEVA™ EDGE | Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm…
Dijital dönüşüm, kısaca bilgi teknolojilerinin yoğun

Büyük miktarda karmaşık veriyi anlamlandırarak

kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı, para ve

makine/otomasyon sistemlerini erişilebilir

zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik)

kılmaktadır. Bu tanım bağlamında, scada sistemi

ortama taşınmasıdır. Bir işletmenin gerçekten

duyarlı, kullanıcı dostu, verimli ve maliyet-fayda

dijitalleşme gücü, ancak insanları, süreçleri, verileri

unsurlu bir yazılım olması gerekir.

ve alarmları akıllı bir şekilde bağlanabiliyorsa,
tamamen gerçekleştirilebilir. Endüstri 4.0’ın

Scada yazılımlarının haberleşmede çeşitli lisans

ilerlemesine rağmen, günlük operasyonlarımızı

ve sürücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Üretim

desteklemek için kullandığımız araçların ve süreçlerin

hattı/makinede yapılan bir kontrol sistem

çoğu manuel olarak yapılmaktadır.

değişikliği durumunda yeniden haberleşme için
yeni bir sürücü kurulumu gerektirmektedir. Bu

Belirtilen şekilde manuel olarak yapılan
operasyonlarda istenilen bilgiler hatalı, eksik

durum üretim sistemlerini esnek bir yapıdan
uzaklaştırmaktadır.

veya bulanık olabilmektedir. Bu kapsamda
Dijitalleşmenin temellerinden biri olan insanmakine arayüzü (HMI), makine ve üretim
tesisleri ile iletişim kurmasına olanak
sağlayan yazılımlardır.
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AVEVA™ EDGE | Dijital Dönüşüm, Neden Gerekli?

Dijital Dönüşüm, Neden Gerekli…
Scada sistemleri dijital dönüşümün diğer bir temeli olan erişilebilirlik kapsamında oldukça
önemlidir. Yöneticilerden mühendislere, operatörlerden bakım ekiplerine kadar her çalışan
makinelerden bilgi alması, alarmları zamanında ve anlamlı bir şekilde görmesi gerekmektedir.
Bu zorunluluk gerçekleştiği taktirde sürekli iyileştirme çalışmaları daha kolay gerçekleştirilebilir,
daha hızlı aksiyon ve kararlar alınabilmektedir.
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AVEVA™ EDGE Nedir?

AVEVA™ EDGE
Tarihi tecrübesi ile Indusoft güçlenerek, yenilendi ve
AVEVA EDGE adını aldı. AVEVA Edge, SCADA ve HMI
uygulamaları yapmak için ihtiyaç duyacağınız tüm

Çalışanlar
Üretimi/prosesleri görüntüleyebilir,
kontrol edebilir.

araçları içeren bir platformdur.
Geliştirme ortamı, bir kez geliştirmenize ve istediğiniz bir
yere dağıtmanıza olanak tanır. AVEVA Edge, Windows
Embedded Compact, Windows Embedded Standard,
Windows 8.1/10 ve Windows Server Editions (Server
2012/2016/2019) arasında değişen tüm Windows
runtime platformlarını (32 ve 64 bit dahil) destekler ve

Yönetim
Fabrikaya ve günlük operasyonlara
gerçek zamanlı erişim

yerleşik yerel destekle birlikte veya uzak (web) tabanlı
görselleştirme imkânı sunar. Ayrıca Linux ve diğer
gömülü platformlar için kullanılabilen bir IoT Hmi sunar.

Optimizasyon
Gelişmiş scada ekranları oluşturun, kişilere
erişim yetkisi verin ve özelleştirin

wonderware-turkey
WonderwareTürkiye
WonderwareTR
wonderware-tr.com 4

Wonderware Türkiye

AVEVA™ EDGE | EDGE’in Avantajları

AVEVA™ EDGE’in Avantajları
•

200'den Fazla endüstriyel haberleşme protokolü ve sürücüsü
AVEVA portföyüyle yerel entegrasyon ve hemen her marka veri kaynakları ve
donanımları ile entegre etmeyi kolaylaştıran platformdan bağımsız bir ortam
sağlar.

•

Tek merkezden izleme ve kontrol olanağı
Uygulamanızı bir kez geliştirin, ardından Linux tabanlı uç cihazlara, PC'lere,
endüstriyel bilgisayarlara ve daha fazlasına dağıtın.

•

Farklı işletim sistemlerine uygunluk
AVEVA (Formerly Wonderware) Edge uygulamalarınıza neredeyse her cihazdan
erişin. Windows ve Linux için HTML5 tabanlı web yayıncılığı ve çalışma zamanları
ile SCADA veya HMI uygulamanızı akıllı telefonlardan, tabletlerden, panel PC'lerden
ve daha fazlasından izlemek ve kontrol etmek mümkündür.

•

Endüstriyel Grafik Kütüphanelerine Erişim
AVEVA (Formerly Wonderware) Edge ile Endüstriyel Grafikleri düzenleyin ve/veya
içe aktarın ve bunları projelerinize entegre edin.

•

AVEVA Edge, standart özellikler olarak OPC UA ve OPC Classic (HDA ve DA),
trendler, alarmlar, raporlar, tarifler ve yerleşik SQL veritabanı desteğini içerir.

•

Daha fazla ilave bilgi için bize ulaşın.
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AVEVA™ EDGE | INDUSOFT’u AVEVA EDGE’e Yükseltin…

INDUSOFT’u AVEVA™ EDGE’e Yükseltin…
InduSoft Web Studio'nun eski bir sürümünü AVEVA Edge'e yükselterek, güncel, modern
ileri teknolojileri yakalayabilirsin. AVEVA ile çalışmanın avantajlarından bazıları şunlardır:

•

Sınırsız ve abonelik lisansları dahil olmak üzere daha geniş bir lisanslama
seçenekleri yelpazesi,

•

Yeni haberleşme sürücüsü destekleri,

•

Zengin endüstriyel grafik kütüphanesi,

•

Modern geliştirme arayüzü,

•

AVEVA Insight, AVEVA System Platform ve AVEVA Edge Management'a sorunsuz
erişim dahil olmak üzere AVEVA yazılımları ile kolay entegrasyonu,

•

Size yardımcı olabilecek çok daha büyük bir destek ekibine erişim.

•

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.

Indusoft en son güvenlik yamalarına ve güncellemelerine sahip olduğunuzdan emin
olmak için SCADA / HMI yazılımınızın en son sürümüyle çalışmanızı tavsiye ederiz.
Özellikle InduSoft Web Studio 8.1 veya önceki sürümlerdeki kullanıcıların mevcut sürüme
yükseltmelerini öneririz.
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Dijital Dönüşüm Yolculuğunuzda
Endüstriyel Mükemmellik Çözümleri Sunuyoruz.
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