
Veriler Örnek verilerdir, hiç bir işletmeyi veya personeli temsil etmemektedir.  
 

METAL İZLEME PROJESİ ( METAL) PROJESİ 

Metal  izleme projesi METALİZ Metal tencere, bakalit, çaydanlık işletmelerinde, 

A. Verimlilik izleme sistemi  

B. Enerji izleme sistemi 

C. Teknik Detay ve hata izleme sistemi  

Olarak tasarlanmıştır.  

A. Verimlilik İzleme Sistemi  

İşletme  makineleri üzerinde  makine çalışma verimliliği ve personel çalışma verimliliği esasına dayanır.   

• Makine çalışma verimi 

• Personel çalışma verimi  

• Makine çalışma süreleri  

• Makine duruş süreleri  

• Makine duruş detayları  

• Makine devirleri 

• Makine üretim adetleri  

• Online duruş süresi  

• İş  emri bazlı ve vardiya bazlı çalışma 

Özelliklerinde  gerek sahadan gerekse kullanıcıdan verileri almaktadır.  Kullanıcıdan alınan veri sadece personel ve iş 

emri atamasıdır.   

Proje A bölümü temel bölümdür. B ve C bölümleri isteğe bağlı bölümlerdir. Projede Mutlaka A bölümü kurulmaktadır.  

B. Enerji İzleme Sistemi 

İşletmedeki makineler üzerinden istenilirse; 

• Elektrik enerji tüketim ve bilgi izleme  

• Buhar Tüketimi izleme  

• Hava Tüketimi izleme  

• Su tüketimi izleme  

• Doğalgaz tüketimi izleme  

• Yağ tüketimi izleme  

• Nem izleme  

Alanlarında enerji izleme yapılabilmektedir. Bu sistem mekatronik analiz sonucunda işletmeye sunulan raporla A 

bölümüne eklenebilmektedir.  

C. Teknik Detay ve hata izleme sistemi  

İşletme makinelerinde  A ve B özelliklerinin dışında istenilirse hata durumlarında,  hata nedenleri yapılan sistem 

analizi sonucunda işletmeye sunulabilmektedir.   
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Hata nedenleri dışında belirlene özeliklerdeki saha verileri makineye bağlı olarak detay tablosunda  

saklanmaktadır. Detay bilgileri her makineye göre değişik türdeki veriler olabilir.   Detay bilgileri mekatronik analiz ile 

işletmeye sunulmaktadır. A bölümündeki sisteme ilave bölümdür.  İstekle projeye dahil edilir.  

 

METALİZ DONANIM ALT YAPISI 

Metaliz   Endüstri 4.0 alt yapısında tasarlanmıştır. Sistem her makine için özel bir donanım kartı ile tasarlanmamıştır. 

Projede saha analizi ile belirlenen bölgelerde veri toplama panoları kurulmaktadır. Sistem personel bağımsız olarak 

saha verilerini toplamaktadır.  

Personel sadece personel ataması, raporlama, kayıt altına alınan otomatik duruşlara ait nedenlerin atanması işlemini 

yapar.  

Proje endüstriyel bir alt yapıda donanıma sahiptir. Donanım Alt yapısı Beckhoff ve Mitsubishi  ile kurulmuştur.  Sistem 

Endüstriyel PLC , Endüstriyel PC ve Endüstriyel Uzak IO birimleri ile Ethercat ve CClink  alt yapısında dizayn edilmiştir.  
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METAL İZ  EKRAN MODÜLÜ  

Ekran modülü işletme içerisinde belirlenen bölgelerde personel verimlerinin kullanıcıya sunum ile aktarıldığı ekran 

tasarım yazılımıdır.  
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METALİZ YÖNETİCİ MODÜLÜ 

Yönetim modülü, yönetici ve vardiya amirlerinin kullandığı raporlama, izleme ve tanımlama modülüdür.  

Modül Arşiv ve online olarak kayıtları kullanıcıya sunar.  

 

 

Yönetici modülü; 

• Makine ismi  ve kodu  

• Makine verimi  

• Personel verimi  

• Devir 

• Üretilen Adet 

• Personel kodu  

• Personel  

• Çalışma süresi  

• Duruş süresi  

• Online duruş süresi  

• İş emri numarası  

• Makine çalışma tarihi  

• Planlı duruş süresi  

• Plansız duruş süresi  

• Arıza kodu  

• Vardiya Amiri  

• Elektrik tüketimi  

• Su tüketimi  

• Buhar tüketimi  

• Yağ tüketimi  

• Nem değeri  

• Doğalgaz tüketimi  

• Hava tüketimi  

• Makine Detay arıza bilgileri  

Alanlarında bilgileri kullanıma açar, işlem yaptırır ve raporlar.   

Yönetici ekranı liste bölümü grafiksel tasarlanmıştır. Renklendirme ve şekil ile tanıtma yapılmıştır. Renklendirme 

uyarıları verilmiştir.  
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ŞEKİL 1 yönetici modülü iş emri ve personel tanıtma ekranı 

 

ŞEKİL 2 Devir izleme ekranı 
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ŞEKİL 3 Makine Duruş Ekranı 
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ŞEKİL 4Makine Duruş ekranı 

Makine Duruşları personel bağımsız olarak 1 dk üstü bütün duruşlar kayıt altına alınmaktadır. Duruş dakikaları dışında 

sadece istenilirse nedenler personel tarafından aktarılır.  

 

ŞEKİL 5 Planlı personel ataması 

Personel atamaları planlı olarak takvime göre otomatik yapılabilir.  
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ŞEKİL 6 Dinamik Yerleşim ekranı 

Dinamik yerleşim ekranı bölümü ile yerleşim ekranı dinamik olarak program üzerinden yapılabilir.  Değiştime ve 

ekleme kullanıcıya aittir.  

 

ŞEKİL 7 Dinamik Raporlama ekranı 

Dinamik Raporlama ekranında, raporlamalar kullanıcı bazlı kayıt edilebilir.  Esnek raporlama ile yeni raporlar  

oluştururabilir.  Raporlar temel anlamda; 

 Makine verim raporu  

 Perspnel verim raporu  

 Kriter verim raporu 

 Duruş raporları  

Başlıklarında alınmaktadır.  
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ŞEKİL 8Otomatik Mail sistemi 

Vardiya ait bilgiler her vardiya sonrasında otomatik olarak yetkililer gönderilir. 
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ŞEKİL 9Vardiya Amiri menüsü 

Vardiya amirlerine ait yapabilecekleri işlemlerin toplandığı etkileşimli bölümdür.  
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ŞEKİL 10Modül Bağlantı Durumları 

Sahadaki veri toplama panolarına ait haberleşme bilgileri program üzerinden alarm ve izleme olarak sunulmaktadır. 

Bu sayede panoların uzaktan çalışma durumları izlenmektedir.  

Yedek Parça Modülü : 

 

Yedek  Parça modülünde işletmede kullanılan bütün yedek parçaların ömürleri tur sayılarına bağlanabilir. Limit bilgileri 

ile limit aşımındaki makineler uyarı verilir.  Sistem sürekli olarak parça kullanım ömür tur sayısını verir.  
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ŞEKİL 11 yedek parça ataması 

 

 


