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Uygulama
İnternet tabanlı, 

Çok kullanılan fonksiyonlara
kolay erişim, Bir çok data ile 

çalışır ve kaydeder.

Gelişmiş analiz

Data temizleme, model tanıma,
Genişletilebilir hesaplamalar, 

Yapay zeka

Görünüm
Gelişmiş trendler, şemalar

ve tablolar oluşturur, 
Nokta şeması çıkartır, 

Treemap oluşturur

Zaman aralığı analizi
Teşhis eder,  izler ve 

uyarı verir,  Tahmini analiz 
çıkarımı yapar
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Seeq çözümleri ile; üretim veri kaynaklarından toplanan 
verileri analiz edip hızlıca görselleştirebilir ve ilgili 
departmanlarla paylaşımlar  yapabilirsiniz. Seeq, proses 
verilerini analiz etmek için özel olarak tasarlanmış olup, 
endüstriyel veri tabanı ve ilişkisel veri tabanına bağlı veriler 
üzerinde analitik çalışmalar yaparak raporlama yapmanızı 
sağlamaktadır.
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Mühendisler için üretim sürecinde toplanan verilerin analizini sağlayan 

uygulamadır. Bu uygulama ile sahadan veri toplama sürecinden itibaren 
analiz fonksiyonlarından veri temizleme, görselleştirme, veri modeli 

oluşturma ve hesap fonksiyonu çalıştırma işlemi yapılmaktadır. Veriyi 
izler, yanlış bir durum söz konusu ise kullanıcıyı hızlıca kestirimci bilgi 

olarak uyarır.  Eski ve uzun süreli datalara erişim sağladığı için gelecek 
için tahmini analiz çıkarımı yapar ve herhangi bir hata oluşması 

ihtimalini öngörerek sizi uyarır.
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Toplanan verilerin Workbenchteki analizlerinin sonucunu görüntülü bir 
şekilde raporlar ve gösterge panoları oluşturur. Kulanıcıların analizlerini 
URL, PDF ve Salt okunur dosya olarak paylaşım yapmalarını sağlayan 
gelişmiş bir uygulamadır. SEEQ Organizatör uygulamasının Seeq 
Workbench'te analiz ettiği dataların görünümleri; metin, görüntü,
 scorecard öğeleri, trend göstergeleri ve çeşitli grafikler içerir.
SEEQ yazılımındaki analizleri telefon ile görüntüleyebilir ve 
uygulama üzerinden yorumlayabilirsiniz. 


