IoT & IIoT Çözümleri
IoT çözümlerimizle verimliliği, güvenliği ve müşteri memnuniyetini artırırken
maliyetleri düşürün. Siz işinize konsantre olun – gerisini biz hallederiz.
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İmalat Sektörü için IoT Çözümleri
Üretim tesisleri için uçtan uca Endüstri 4.0 dönüşümü

Real-time
monitoring

Akıllı üretime yönelik Endüstriyel IoT çözümlerimiz, operasyonları
kolaylaştırmak, bakım maliyetlerini düşürmek ve üretim sürecinde kaliteyi
sağlamak için verilerin gücünden yararlanmaya olanak tanır.

Çözümlerimiz:
Verimlilik İzleme –
OEE

Proses İzleme - Kalite
Kontrol

Üretim İzleme Endüstriyel IoT
Gerçek üretim verisi ile
üretiminizi 7/24 her
yerden izleyin.

Üretim kalitesini daha
üretim yapılırken kontrol
altına alın.

Tüketim İzleme - Enerji
Verimliliği

Titreşim Analizi Kestirimci Bakım

Tesis genelinde enerji
tüketiminizi görün ve
iyileştirin.

Üretim verimliliğinizi görün,
sorunları tespit edin ve
iyileştirin.
Gateway

Entegrasyon –
ERP, MES
Gerçek üretim verisini ERP ve
MES gibi sistemlere taşıyın.

Hesapta olmayan ekipman
arızalarını sezgisel yapay
zeka ile önceden öğrenin.

Various types of
production machines
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Makine Üreticileri için IoT Çözümleri
Makine satma şeklinizi dönüştürüyoruz

Makine satışlarınızı, üretim ekipmanlarının satışı etrafında yeni gelir akışları
ve iş modelleri oluşturmak için eski üretim süreçlerini yeniden icat eden
veriye dayalı uygulamalarla güçlendirin.

Çözümlerimiz:
Makinelerinizi buluta bağlayın

Yenilikçi uygulamalar sunun

Dünyanın herhangi bir yerindeki müşteri
sitelerindeki tüm makinelerinizi bağlayın,
veri toplayın ve görselleştirin.

Müşterilerinizin ekipmanınızdan daha fazla
yararlanmasına yardımcı olan veriye dayalı
uygulamalar sunarak rekabet avantajı elde edin.

MQTT

Gelirinizi artırın

Servis maliyetlerini azaltın

Finansal kapasitelere uyan üretim abonelik
planları sunarak verilere dayalı yeni gelir
modellerini etkinleştirin.

Makine sorunlarını gerçek zamanlı olarak teşhis
etmek için müşterinin VPN’sine erişmeye gerek
kalmadan gerçek zamanlı verileri kullanın.
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Yapı & İnşaat için IoT Çözümleri
Geleceğin inşaat alanı IoT üzerine inşa ediliyor

Real-time
monitoring

IoT, saha yönetimi sorununa, inşaat ekipmanlarının kullanımının
izlenmesine, hırsızlığın önlenmesine ve insan gücüyle yapılan işlere birçok
çözüm sunmaktadır.

Çözümlerimiz:
İnşaat ekipmanı
takibi, hırsızlık
algılama, stok takibi
ve filo yönetimi

İnşaat makineleri
kullanımı izleme,
hakediş hesaplama
ve bakım takibi

Elektrik enerjisi
ve yakıt tüketimi
izleme

Saha ölçümleri
izleme: sıcaklık,
nem, gürültü,
titreşim
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Bulut bağlantılı araç
kamerası ile sürekli
görünürlük ve darbe
tespiti
Araçların tur
döngülerini izleme ve
hakediş ödemesini
hesaplama

Stream
MQTT

Elektrik Sektörü için IoT Çözümleri
IoT, elektrik şebekesini yeniden tanımlıyor

Real-time
monitoring

IoT çözümlerimiz, enerji şirketlerine uygun maliyetli ölçümler sunmanın
yanı sıra, en uygun fiyatlandırma, arıza tespiti, uzaktan anahtarlama ve
daha fazlasını çalıştırmaya izin verir.

Çözümlerimiz:
Otomatik sayaç okuma

Aşırı yük tespiti

IoT ölçümü ve alt ölçüm, manuel sayaç
okumalarını ve hatalarını ortadan kaldırın,
elektrik kullanımını uzaktan izleyin ve
faturalama maliyetlerini düşürün.

Transformatörün aşırı yük durumlarına ne zaman
yaklaştığını bilerek para ve zamandan tasarruf
edin, kamu hizmeti enerji kayıplarını ve ciddi
güvenlik risklerini önleyin.

Kaçak ve güç kayıpları tespiti

Şebeke ekipmanı izleme

Elektrik gücü saptırma tespiti artık elektrik
akımı akışları ve voltaj seviyelerindeki
değişikliklerin gerçek zamanlı, sürekli ve
yerelleştirilmiş analizine dayanabilir.

Uzaktan algılama, şebeke varlıklarının
bakımını sağlar: orta / düşük voltajlı sokak
dolaplarındaki çalışma koşullarının izlenmesi
(sıcaklık, nem, titreşim, kapı teması, darbe …).

Technologies:
Connectivity:

MQTT

Gaz & Su Sektörü için IoT Çözümleri
IoT ile gaz ve su yönetimini otomatikleştirin

Real-time
monitoring

Akıllı Gaz, Su ve Yakıt IoT çözümlerimiz, kamu hizmeti şirketlerinin,
belediyelerin, binaların ve sanayi sitelerinin dağıtım sistemlerinin performansını
iyileştirmesini, altyapı yatırımlarını ve işletme maliyetlerini düşürmesini sağlar.

Çözümlerimiz:
Otomatik gaz sayacı okuma

Otomatik su sayacı okuma

Manuel sayaç okumalarını ve okuma
hatalarını ortadan kaldırarak fatura
maliyetlerini azaltın. Gerçek zamanlı gaz
kullanım verilerine erişim sağlayarak ve
tüketim alışkanlıklarını geliştirerek tüketici
faturalarını azaltın.

Manuel sayaç okumalarını ve okuma hatalarını
ortadan kaldırarak fatura maliyetlerini azaltın. Su
verimliliğini artırma potansiyellerini belirlemek için
gerçek zamanlı su kullanım verilerine erişim
sağlayarak tüketici faturalarını azaltın.

Gaz, su ve yakıt seviyesi izleme

Su kaçağı tespiti

Kapanmaya neden olabilecek su, gaz veya
yakıtın bitmesi riskini önleyin. Bir
kanalizasyon toplama tankının veya motor
yağının verimli bir boşaltma
planlayabileceğine dair bildirim.

Bağlı sensörleri kullanarak su sızıntılarını ve
dolandırıcılık vakalarını hızlı bir şekilde tespit
ederek gelir getirmeyen su kayıplarını azaltın ve
maliyetli ana kesintiler haline gelmeden önce
sızıntıları giderin.
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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.»
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