Endüstri 4.0 Çözümleri
Endüstri 4.0’ı kolaylaştıran çözümlerle tanışın, teknik zorluklara değil işinizi
iyileştirmeye odaklanın! VOLSOFT bunu mümkün kılmak için gerekli tüm
teknoloji, dikey çözümleri ve saha uzmanlığını bir arada sunuyor.
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Gerçek Endüstri 4.0 için uçtan uca endüstriyel IoT platformu

ThingsOn: milyonlarca veri toplayabilen, gerçek zamanlı
analitik yapabilen, gözetimsiz aksiyonlar alabilen ve işe
özel uygulama tasarlama imkanı veren Endüstri 4.0
etkinleştirme platformudur.
Hepsi bir arada
Endüstri 4.0
teknolojileri

Sektör bağımsız
her fabrikada
çalışabilme

Bulutta yada
lokalde kurulum
seçeneği

%100 Web tabanlı
ölçeklenebilir
gelişmiş mimari

Saha bağlantısından
yetkilendirmeye
kadar katı güvenlik

Uygulama etkinleştirme
ve analitik için hazır kod
ortamı

Veri toplama ve
işleme servisleri

OPC-UA, MTConnect, Modbus, PLCs….

Çeşitli türden
üretim makineleri
ThingsOn Gateway
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Kod geliştirme ve
analitik ortamı
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ThingsOn’un Öne Çıkan Özellikleri
ThingsOn ile işletmenizin dijital dönüşümünü rekor sürelerde tek bir platformda gerçekleştirin

Entegre Protokoller (OPC UA, Modbus…)

Kokpit & Uygulama Tasarım Aracı

Gelişmiş Kural Motoru & Veri Analizi

Endüstriyel IoT (IIoT) ve standart IoT chazları ile
direkt haberleşin.

Göz alıcı grafik araçlarını kullanarak sürükle bırak
yöntemiyle uygulamalar tasarlayın & veriyi anlamlandırın.

Sahadan gelen veriyi kullanan akış bazlı kurallar
tasarlayın ve çıktıları SMS yada E-mail olarak alın.

Çatı Platform (Multi-tenancy + Kubernetes)

Kolay & Sınırsız Entegrasyon (HUB)

Kod Geliştirme Ortamı, SDK & API

Entegrasyon tasarımcısı ile herhangi bir 3. parti
sisteme çift yönlü entegre olun.

Platformda yapılan tüm çalışmaların kaynak
koduna erişin, değiştirin yada sıfırdan geliştirin.

Otomatik ölçeklenme ve çok kiracılı mimari ile tüm
işinizi tek bir platformda güvenle yönetin.

Akıllı IoT/IIoT Cihazları
Sahadan veri toplamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Dijital dönüşüm için ilk gereksinim makine/cihaz verisine ulaşmaktır ve bu genelde zor bir iştir. VOLSOFT’un geliştirdiği
ThingsOn Edge teknolojisi ve akıllı saha cihazları bu soruna kolay ve kalıcı bir çözüm getirir. Her tür makineden veri
toplayabilen teknolojimiz ile dijital dönüşümün önündeki engelleri sizin için kaldırıyoruz.
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IoT Gateway

Panel PC

OEE Suite

Üretim Verimliliği İzleme Sistemi

✅ Üretim verimliliğinizi %30’a varan oranda artırın

OEE Suite, kalite, performans ve kullanılabilirlik detaylarıyla birlikte
üretiminizin ne kadar verimli yürüdüğünü izlemenizi ve sorunları tespit
etmenizi sağlayan OEE (Toplam Ekipman Etkinliği) sistemidir.

Faydaları:
Gerçek üretim
hızınızı görün

Planlı ve plansız
duruşları görün

Üretim maliyetinizi
görün / azaltın

Termin sürelerinizi
tutarlı hale getirin

Kalite ve fire
skorunuzu görün

Wireless

Üretiminizi dünyanın
her yerinden izleyin
OPC UA

Teknoloji:

MODBUS

Quality Suite

Üretim Kalite İzleme Sistemi

✅ Hatasız, etkin ve yüksek kaliteli üretim gerçekleştirin

Quality Suite, makine, hat ve istasyon gibi üretim birimlerinin dijital
kopyalarını oluşturarak anlık hata önleme, kritik parametre takibi ve
hatasızlaştırmalar sağlayan sistemdir.

Faydaları:
Üretim kayıplarını üretim
esnasında yakalar ve
büyümesini engeleler.

Ürün kalitesinin
toleranslar dahilinde
kalmasını sağlar.

Çalışanlarınız için merkezi
kalite izleme ve iyileştirme
veri tabanı sağlar.

Ürün kalitenizi sürekli
iyileştirmenize önemli
oranda katkı sağlar.

Teknoloji:

Üretim zamanının sağlam
ve kaliteli ürün üreterek
geçmesini sağlar.

Üretim maliyetlerinizi
azaltırken genel
karlılığınızı artırır.

Wireless

Predictive Maintenance Suite
Kestirimci Bakım Sistemi

✅ Arızalar oluşmadan önüne geçin kesintisiz üretim yapın

Predictive Maintenance Suite, eksen bazlı titreşim, sıcaklık vb.
parametreleri izleyerek ekipmanların potansiyel sağlık sorunlarını
önceden tespit eden bir sistemdir.

Faydaları:
Ekipmanların bakım ihtiyacını
arıza oluşmadan tespit edin.

Beklenmedik arıza kaynaklı duruşları
ve üretim kayıplarını azaltın.

Ekipmanınızdan daha iyi verim
alın ve kullanım ömrünü uzatın.

Sorunlu ekipman kaynaklı enerji
tüketimini azaltın.

Teknoloji:

Wireless

Energy Suite

Enerji İzleme Sistemi

✅ Enerji tüketiminizi kontrol altına alın

Enerji Suite, makinelerinizin ve tesisinizin enerji tüketimini ölçen, gereksiz
tüketimleri gösteren, tarihler arasındaki farkları analiz eden ve faturanızı
hafifleten enerji izleme sistemidir.

Faydaları:
Fazla enerji tüketen arızalı
ekipmanları tespit edin.

Ekipmanınızdan daha iyi verim alın
ve kullanım ömrünü uzatın.

Gerçek zamanlı ve historik
enerji izlenebilirliğine sahip olun.

Enerji kalitenizi yükseltin, tüketimi
azaltın ve faturanızı hafifletin.

Teknoloji:

Wireless

Welding Suite

Kaynak İzleme Sistemi

✅ Kaynak makinelerinde hataları engelleyin, verimi artırın ve tüketimi azaltın

Welding Suite, gazaltı ve punta kaynak makinelerinde verimlilik ölçmeyi,
parametre izlemeyi, KPI iyileştirmeyi, gözle görülemeyecek hataları ve
operatör hatalarını engellemeyi sağlayan sistemdir.

Faydaları:
Kaynak akımı, kaynak gerilimi, tel
sürme hızı ve gaz akış debisi gibi
parametreleri kayıt altına alın

Tolerans dışı kaynak
parametrelerini daha işlem
yapılırken tespit edin ve engelleyin

Detaylı tüketim raporları
sayesinde maliyetlerinizi kontrol
altına alın

Kaynak proseslerine dair geçmiş
veriler sayesinde detaylı
izlenebilirlik oluşturun

Teknoloji:

Wireless

Molding Suite
Kalıp İzleme Sistemi

✅ Enjeksiyon kalıplarından kablosuz - pilsiz üretim verisi toplayın
Platform

Molding Suite, enjeksiyon kalıplarına takılan pilsiz kalıp sayaçlarının
kablosuz olarak okunması için kullanılır ve kalıplardaki üretim ilerlemesine
canlı bir genel bakış sağlar. Ayrıca bakım takibini otomatikleştirir.

Faydaları:

Kablosuz
aktarım

Kablosuz ve pilsiz sensör ile
zahmetsizce veri toplayın.

Üretim ilerlemesini canlı
şekilde izleyin.

Kalıp bakım döngülerini gerçek
veriye dayalı şekilde takip edin.

Bulut tabanlı platform sayesinde
verilere her yerden ulaşın.

Endüstriyel
Concentrator

60 cihaz bağlayabilme

Kablosuz
aktarım

Sensör

Teknoloji:

Extrusion Suite

Ekstrüzyon İzleme Sistemi

✅ Ekstrüzyon makinelerinde hataları engelleyin, kalite ve üretim verimini artırın

Extrusion Suite, plastik ekstrüzyon makinelerinde üretim parametrelerinin
gerçek zamanlı izlenmesini ve lazer ölçüm ile uygunluk kontrolünü
sağlayan sistemdir.

Faydaları:
Çıkan ürün boyutlarının %100
lazerli kontrolü ile tolerans dışı
parçaları anında ayıklayın.

Sıcaklık, devir , hız gibi ürün kalitesini
etkileyen kritik parametreleri gerçek
zamanlı izleyin.

Wireless
IoT Board

Karşılaştırmalı tüketim analizleri
ile birim enerji maliyetinizi görün

Teknoloji:

Anlık ve gerçekçi veri ile üretilen
partinin eşleştirmesi , etiket ile
üretim şartlarının saklanması ,
geriye yönelik tam izlenebilirlik

Machine
OPC UA
I/O

Profile
Measurement
System

Öne Çıkan Referanslarımız
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Teşekkürler!
Dijital dönüşüm için uçtan uca çözümler
+90 282 726 01 69
hello@volsoft.com.tr
www.volsoft.com.tr

Proje Partnerlerimiz

«VOLSOFT, ortak çalıştığımız projelerde IoT odaklı büyük veri
servisi sağladı ve Endüstri 4.0 sistemi geliştirdi, ayrıca üçüncü
taraf entegrasyonları hızlıca çözümledi. Güçlü çözümleri ve
değerli katkıları için VOLSOFT ekibine teşekkür ederiz.»

«VOLSOFT, Uçtan uca dijital dönüşüm ve IoT uzmanlıklarının yanı sıra farklı
teknoloji ihtiyaçlarımıza katma değeri yüksek, hızlı ve esnek çözümler sundu.
Beraber bir çok projede çözüm ortağı ve partnerimiz olarak yanımızda yer
alan ve desteğini esirgemeyen VOLSOFT ekibine çok teşekkür ederiz.»

Özgür DOĞAR

İrem ÜNAL

Full Responsable Project Manager / Siemens
www.volsoft.com.tr

Senior IoT Business Development Manager / Türkcell
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