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BAUTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
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. 

BAUTEK, “Operasyonel Mükemmellik” mottosuyla operasyonlarınızı dijitalleştirerekdaha etkili ve 

daha yüksek performansla yönetmenizi sağlıyor. Dijitalizasyon çözümlerimizle sıfır karbon 

emisyonu hedeflerinize ulaşabilir, yenilenebilir enerji dönüşümlerinizi 

gerçekleştirebilirsiniz. Böylece operasyonlarınızı daha sürdürülebilir ve daha verimli bir hale 

getirebilir, OPEX harcamalarını optimize ederek maliyet tasarrufları sağlayabilirsiniz. 

Yatırımlarınızdan maksimum getiriyi elde etmek için ihtiyacınız olan en doğru optimizasyon 

stratejilerini dijital dönüşüm çözümlerimiz ile keşfetmeye başlayın. 

Türkiye’de ve dünyada öncü markaların tercihi, kendini kanıtlamış kapsamlı dijitalizasyon 

çözümlerimizle operasyonel süreçlerden yönetsel süreçlere tüm faaliyetlerinizi optimize edebilir, 

zaman ve mekân sınırlaması olmadan 7/24 yönetebilirsiniz. 

 
Operasyonel Mükemmellik sağlayan Dijitalizasyon Çözümlerimiz; 

 

· SCADA Çözümleri, 

· Endüstriyel IT/OT (System) Platform Çözümleri, 

· MES - Üretim Yönetim Sistemi Çözümleri 

· Merkezileştirme ve Uzaktan İzleme Sistemleri, 

· 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 ve daha fazlası... 

 
Ayrıca sektör bazında, işletmelerin dijital ihtiyaçlarına ve dijital dönüşümlerini tamamlamalarına 

yönelik sunduğumuz endüstriyel yazılım çözümleri hakkında detaylı bilgi almak, teknik döküman 

ve demo uygulamalarını incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 
Bizi sosyal medyadan takip etmek için qr kodu okutunuz. 

“OPERATIONAL EXCELLENCE” is our mission. 
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AVEVA™ Insight
Endüstriyel operasyonlar için bulut platformu
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Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla bulut sisteminin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bulut 
Sistemi sayesinde, farklı networkler üzerinde bulunan verilerin aynı fiziksel ortamda bulunmasına gerek 
kalmadan bütün verileri tek çatı altında birleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Bulut ortamında depolanan verilerin 
internet ortamında saklanması, depolanması işlemlerine verilen isim olan Bulut Bilişimi (Cloud Computing), 
altyapısına sahip sistemler daha fazla depolama alanı, hızlı veri transferi ve maliyet tasarrufu yapmanızı 
sağlar. Küçük, orta ve büyük ölçekteki tüm şirketlerin iş gücünden ve zamandan tasarruf etmeyi sağlayarak 
verilerin güvende olmasına olanak sunmaktadır. Her yerden ulaşılabilirliği sağlayan Bulut Bilişimi (Cloud 
Computing) altyapısına sahip yazılımlar ile günümüzde birçok firma işlerini güvenle yapmaktadır.

Bulut Veri Toplama ve Veri Yönetim Sistemi

Wonderware Türkiye
Bulut Veri Toplama ve Veri Yönetim Sistemi

Bulut Bilişimin Avantajları

• Güvenlik
Modern bulut veri yönetimi, genellikle 
şirket içi çözümlerden daha güvenlidir. 
Bulut çözümü benimseyen kuruluşların 
%94’ün belirttiği üzere modern bulut veri 
yönetimi genellikle şirket içi çözümlerden 
daha güvenlidir. Bunun birinci nedeni 
bulut veri yönetiminin cihaz hasarı veya 
donanım arızası nedeniyle veri kaybı 
riskini azaltması. İkinci neden ise bulut 
barındırma ve veri yönetimi konusunda 
uzmanlaşmış şirketler, şirket içi verilerine 
yatırım yapan şirketlerden daha gelişmiş 
güvenlik önlemleri ve uygulamaları 
kullanması.

• Kolay Erişim
Bulut teknolojisi yazılımları web 
tarayıcıları üzerinden çalıştığından, 
bilgisayar, tablet, akıllı telefon ile 
kullanılma imkanı veriyor. Verilerinizi 
ulaşmak için aynı ortamda bulunmanıza 
gerek yoktur.
İyileştirilmiş veri kalitesi: Entegre, iyi 
yönetilen bir bulut veri yönetimi çözümü, 
şirketlerin veri silolarını yıkmasına ve her 
veri noktası için tek bir doğru kaynağı 
oluşturmasına yardımcı olur. Veriler 
temiz, tutarlı ve güncel kalır.

• Esneklik
Kullanıcılar hizmetleri ihtiyaçlarına 
göre ölçeklendirebilir, uygulamaları 
özelleştirebilir ve internet bağlantısı olan 
her yerden bulut hizmetlerine erişebilir.

• Verimlilik
Kurumsal kullanıcılar, temel altyapı 
maliyeti veya bakımı kaygıları olmadan, 
uygulamalarını hızla pazara sunabilir.

• Stratejik Değer
Bulut hizmetleri, var olan en yenilikçi 
teknolojiyi sağlayarak kuruluşlara rekabet 
avantajı sunar.

• Ekonomik
Kullanıcılar en modern teknolojileri özel 
bir donanımsal ve yazılımsal yatırım 
gerekmeksizin avantajlı, güvenli bir 
şekilde kullanabilirler.
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Wonderware Türkiye Bulut Çözümü AVEVA™ Insight

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu, geniş bir 
altyapı ile dijital teknolojilerin firmalara sağlamış olduğu avantajları göstermektedir.

Özellikle gelişim hedefleyen ve hedefine ulaşmak isteyen firmaların endüstriyel proses, enerji, üretim 
operasyon vb. veri toplaması, toplanan veriler üzerinde analizler gerçekleştirerek operasyonlarında karar 
vermesini destekleyen çözüm olan Aveva Insight çözümü tüm operasyonel verileri bir kaynakta toplanırken, 
şeffaf çalışma anlayışı ile bu verilerden bütün departmanların faydalanması gelecek çözümleri oluşturma 
konusunda çok iyi fırsatlar hazırlamaktadır.

Wonderware Türkiye
AVEVA™ Insight

Advanced
Analytics

Guided
Analytics

Condition
-Based Rules

Automated
Analytics

AVEVA
Insight

Eğitimli, temizlenmiş veriler,
çok değişkenli analiz,

titiz modeller

Uzman mühendislik katılımıyla
en kritik varlıklar ve süreçler

için hedeflenir

Haber akışına daha yüksek doğrulukla 
anormallik uyarıları oluşturma 

konusunda yönlendirir

Bilinen koşullar ve iş akışları için
kural tabanlı yaklaşım

Denetimsiz, verilerden otomatik
olarak çıkarımlar yapar

Alışılmışın dışında anormallikleri tespit 
etmek için birden çok kaynaktan akan 

verileri analiz eder.

Zamanında müdahale için 
operatör deneyimini yakalar, 

ayarlayın ve unutun.

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen, 
tekrarlanabilir hata modellerine sahip 
altyapı varlıkları için hedeflenmiştir.

Özellikle veri toplama, raporlama, analiz, ve yapay zekâ gelişimi konularında firmaların altyapı oluşturma 
çalışmaları, dijital dönüşüm fırsatı ortaya koymaktadır. Yatırımları etkin gerçekleştirmek ve yapılacak 
yatırımın maliyetleri minimize etmek kurumların en önemli hedeflerindendir. Bununla birlikte üretim 
verimliliği ve kaliteyi yükseltecek çalışmalar için mevcut verilerden faydalanmak ve bu verileri anlamlı 
bilgilere dönüştürmek kurumların sürdürülebilirliği açısından kritik bir konudur. Wonderware Türkiye 
çözümü olan Aveva Insight işletmelerin minimum maliyetle maksimum fayda elde etmesini sağlamaktadır 
ve veriden faydalanarak buna uygun sürdürülebilir geleceği inşa etmek için gerekli teknolojik destekleyici alt 
yapıyı sağlamaktadır

sales@wonderware-tr.com +90 216 392 01 01 3



Genel Özellikler

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu otomasyon 
uygulamalarının marka, model ve versiyonundan bağımsız çalışma yeteneğine sahiptir. Ayrıca dağınık 
lokasyondaki otomasyon, üretim, proses, enerji izleme, kalite operasyonlarının verilerini toplama vb 
sistemlerin bilgilerini tek bir platformda toplayarak verileri anlamlı bilgilere dönüştürmenizi sağlamaktadır. 
Kurum içim tüm departmanların ve kullanıcılar için kullanılabilecek bir platformdur. Farklı sistemlerle entegre olma 
yeteneği sayesinde işletmelerde verilere erişim bütünlüğü imkanı sağlamaktadır.

Wonderware Türkiye dijitalizasyon çözümlerinden Aveva Insight;

Wonderware Türkiye
AVEVA™ Insight

Historian

Tesis N

Historian

Tesis 2

Historian
Tesis 1

Enterprise
Historian

ODBC

AVEVA Insight

İnternet Erişimi

Browser
Client

Yetkili Standart
Kullanıcılar

Model Oluşturucu
(Veri Modelleyici Rolü)

İzleme Analisti
(Operasyonel Rol)

Kurulu Yerleşke

Yayıncı & 
Geri Doldurucu

Advanced
Analytics

Guided
Analytics

www.

Yayıncı & 
Geri Doldurucu

Yayıncı & 
Geri Doldurucu

- Çoğu zaman serisi veri kaynaklarını destekler.
- Sanal Özel Ağ (VPN) kullanmaz.
- AVEVA Bulut’ta barındırılır.
- Altyapı tesisleri 24x7x365 gün AVEVA tarafından izlenir.

- Insight ile uyumlu Hizmet Seviyesi Sözleşmesi
- Erişim için standart tarayıcı yeterlidir (kurulumsuz).
- Güvenli ve kimliği doğrulanmış bağlantı
- Yapılandırılabilir haklarla kontrol edilen içerik erişimi

 Her yerden, her cihazdan güvenli erişim imkanı   
 sağlamaktadır.

 Arama tabanlı gezinme imkanı sağlamaktadır.
 Özelleştirilebilir dashboard (Veri ekranları) imkanı   

 sağlamaktadır.
 Alarm yönetimi, uyarılar ve bildirimler sağlamaktadır.
 Kullanıcı girişi gerektirmeyen makine öğrenmesi ile   

 haber akışı sağlamaktadır.
 Varlık verimliliği analizi sağlamaktadır.
 Zaman serisi analizi sağlamaktadır.
 Operasyon grafikleri sağlamaktadır.

 300’den fazla endüstri standardı sürücüye bağlantı  
 imkanı sağlamaktadır.

 30’dan fazla Aveva ve Wonderware Türkiye ürünü için  
 yüklü sürücü yazılımı sağlamaktadır.

 Veri erişimi ve entegrasyonu için Restful API imkanı  
 sağlamaktadır.

 AVEVA Insight ile iş ihtiyaçlarınız için kusursuz otomatik  
 yükseltmelerin ve ölçeklendirilebilirliğin keyfini
 çıkarabilirsiniz. Uygun maliyetli abonelik modeli,   
 donanım sunucularına ve yazılımlara ek yatırım yapma  
 ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.
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Wonderware Türkiye
AVEVA™ Insight

Veri Toplama, Raporlama ve Analiz

Gelişmiş bir teknoloji ve bilgi işlem konusunda sürekli yaşanan gelişimler, işletmeler için yeni ufuklar açmaya 
devam ediyor. Açık ve şeffaf bilgi paylaşımı ve bu paylaşımın avantajlarını elde etmek için, öncelikli olarak veri 
toplama analizi konusunda planlı bir çalışma gerekmektedir. Wonderware Türkiye olarak firmanızdaki verileri 
buluttan alan, raporlayan ve analiz olarak en iyi çözümü sağlayan Aveva Insight’tır. Firmanızda toplamış 
olduğunuz verilerin analizini yapmak için; farklı oluşturduğunuz raporların dashboard arayüzünde bir arada 
görerek iyi bir veri analizi yapmanıza sağlar.

Bilgilerin değerlendirilmesi yapılan analizler ve bu bilgilerden elde edilen fırsatlar firmaların potansiyelini 
yükseltiyor. Yıllardan beri bu konuda çok önemli yatırımlar yapılırken, özellikle firmamızın gelişmiş kadrosu 
altyapı ve gelişmiş teknik eleman konusunda firmalara çok büyük destek sağlamaktadır. Geleceğinizi 
isteğinize göre şekillendirmek ve bilgiden faydalanmak istiyorsanız, özellikle veri toplama ve avantajlarını 
değerlendirme konusunda firmamızdan yardım alabilirsiniz.

sales@wonderware-tr.com +90 216 392 01 01 5



Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu işletmelerde 
üretim yöneticilerine makine/hat/tesis vb operasyon performanslarını yönetebilecekleri özellik 
sağlamaktadır. Böylece işletmedeki varlıkların duruş, çalışma süre, ve üretim/plansız duruş bilgilerini analiz 
ederek operasyondaki potansiyel fırsatları keşfetmesini sağlamaktadır.

Üretim Performans Yönetimi (OEE)

Wonderware Türkiye
AVEVA™ Insight

Üretim proses, enerji, proses verilerini aynı platformda toplayarak uçtan uca görünürlük kazandırmaktadır.

83
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Wonderware Türkiye
AVEVA™ Insight

Kestirimci Analitik Uygulama ve Kestirimci Bakım

Wonderware Türkiye olarak sunduğumuz bulut çözümü olan Aveva Insight Yönetim Platformu  işletmelerde 
makine öğrenmesi ve tahmine dayalı kestirimci veriler sağlayabilmektedir. Kullanıcılara aynı platform üzerinde  
verilerin toplanmasına, model oluşturmaya, analize hazırlama, veri görselleştirme, gösterge tabloları oluşturma 
ve raporlar konusunda yardımcı olmaktadır.

İçerisinde barındırdığı makine öğrenmesi özelliği ile işletmelere Kestirimci Bakım, Kestirimci Kalite, 
Kestirimci Enerji Verimliliği vb. bir çok fonksiyon sağlamaktadır.

Unsupervised
automatically draws

inferences from the data

Rules based approach
to alert on condition,
automated workflow

Self-service creation of
anomaly detection models

Uses cases requiring
SME & services

Rules based equipment
utilization and OEE to

understand Equipment
Effectiveness

Connecting the workforce

Automated Utilization Conditions Guided Advanced

Prescriptive actions for closed loop remediation
Accelerate time to value

Visualization, collaboration, business intelligence

Collect, Contextualize in to One Model

Data democratization

IIoT OT

Self Service
Enablement

Safety, reliability, efficiency

Fit for purpose,
industrialized,

actionable
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Üretimde meydana gelen anormallikleri önceden tespit edin.

Guided Analytics sahip olduğu gelişmiş yöntemleri basit arayüzlerle kullanmanızı sağlayarak kestirimci bakım 
operasyonlarınıza öncülük etmektedir. AVEVA Insight’ta sahip olmuş olduğunuz tüm verilerden varlık performans 
ve veri güvenliğine etki ettiğini düşündüğünüz girdileri seçerek modelin bu girdilerdeki değişimlerin normal 
operasyon süreçleri dışına çıkması durumunda size uyarı vermesini sağlayabilirsiniz. Bu uyarılar geleneksel uyarı 
eşiklerinden farklı olarak girdilerin birbirlerine tanımlanan çalışma aralıklarına göre değerlendirilerek üretime 
engel olacak durmalara neden olacak seviyelere ulaşmadan önce size bildirimlerde bulunur. Bu öngörü 
sayesinde varlıklarınızda oluşabilecek arızaları önlemek için yeterli zamana sahip olabilirsiniz.

Guided Analytics

Wonderware Türkiye
AVEVA™ Insight

Erken Uyarı Tespiti
Dayanıklılığı, performansı ve güvenilirliği artırmak; endüstriyel tesislerin en önemli öncelikleri arasındadır 
ve günümüzde işletmeler, çabalarını ve kaynaklarını maliyetleri kontrol etmeye ve halihazırda yapılmış 
yatırımlardan elde edilen değeri en üst düzeye çıkarmaya odaklamaktadır.

Guided Analytics, mevcut operasyonel alarmlardan önce ekipman sorunlarının erken uyarı tespiti ile 
tahmine dayalı bakım programlarını destekleyerek kuruluşların kritik varlıklarda en yüksek getiriyi elde 
etmesine yardımcı olur.

Guided
Analytics

Performans sorunlarına 
yönelik öncül uyarı ve 
önerilerde bulunur.

Performansı sürekli olarak 
hesaplamak için dijital parça 
ve algoritmalar uygulanır.

Dijital ikiz birçok kaynaktan gelen 
veriyi birleştirerek fiziksel varlık ve 
süreci yansıtır .

Performansı geliştirmek ve 
hataları minimize etmek için 
öğrenme ile entegre şekilde 
çözümler üretilir.

Makine öğrenmesi performans 
kriterlerinin araştırılmasını ve 
anlamlandırılmasını otomatikleştirir.

wonderware-turkeyWonderwareTürkiye wonderware-tr.com 8



Wonderware Türkiye
AVEVA™ Insight

Veri bilimci istihdamı ve kodlama bilgisine gereksinim duymadan enerji verimliliği 
ve kalite optimizasyonu

Advanced Analytics, AVEVA Insight’in diğer kestirimci analitik yöntemleri gibi anormali tespiti yapmasına ek 
olarak tüm operasyon ve varlıklarınızın oluşturduğu dijital ikizleri sayesinde ekipman sağlık ve performansını 
gözeterek tüm süreci değerlendirilebileceğiniz istatiksel analiz sonuçlarını sunmaktadır. Girdilerin, varlığımızın 
çalışma süreci, kalite ve enerji verimliliği üzerinde ne derece etkili oldukları model çıktısı olarak sunulmaktadır. 
Buna ek olarak kalite ve enerji verimliliğimizin arzu edilen seviyede olması için girdilerimizin olması gereken 
çalışma aralıkları tanımlanarak sürekli kontrol edilmektedir. Bu sayede herhangi problem ihtimali doğması 
durumunda problemin çözümü araştırılırken nerden başlanması gerektiği matematiksel olarak ifade edilmiş 
olunur.

Advanced Analytics

Endüstriyel operasyonlarda her şey verilerle başlar ve tedarik zinciri sonlanana kadar da o şekilde devam 
etmektedir. Mevcut sistemlerinize, Historian, MES, CMM, DCS, PLC, Sensor Gateway veya IoT platformlarına 
ve OT / IT altyapılarınıza güvenli bir şekilde entegre olur. Verileriniz Bulut Platformda barındırılarak ve 7/24 
erişim imkanı, zaman serisi şeklinde arşivleme ve geçmişe dönük sorgulama işlemlerini minimum sürelerde 
gerçekleştirmenize imkan verir.

Predictive Quality
- Run CpK
- First Pass Quality %

Predictive Throughput
- Production Rate
- Run Lenght
- Cycle Time
- Material Cost/Unit Production

Predictive Energy Efficiency
- Energy Cost
- Unit Production

Predictive Asset Life
- Remaining useful life
- Total life

Predictive Asset Reliability
- Mean Time Between Failure
- Remaining Time to Failure
- Probability of Failure

Predictive Asset Reliability
- Uptime %
- Remaining Time to Downtime
- Probability of Downtime

Advanced
Analytics
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AVEVA™ Insight

www.wonderware-tr.com/insight-cloud

Tüm detaylar için 
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BAUTEK Bilgi Teknolojileri 

www.bautek-tr.com 

BAUTEK Endüstriyel Otomasyon 

Yazılım Çözümleri 
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