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Endüstri 4.0 için 
Akıllı Çözümler 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Endüstriyel yazılım çözümlerimiz 

ile işinizin kontrolü sizde! 

 
Sürekli inovasyon ve mükemmellik 
politikamızın verdiği sorumluluk ile 

kurumların dijitalleşme yolculuğunda 

onlara rehberlik etmekteyiz. 

 

 
Bautek HMI/SCADA 

 

Bautek HMI / SCADA yazılımı, gerçek zamanlı 
performans yönetiminin temeli olarakderin bir 
operasyonel öngörü sağlayarak, 
tüm sektörlerde operasyonel mükemmelliği 
sağlamaktadır. 

 

 

 
Bautek Endüstriyel Bilgi Yönetimi 

 

Bautek Endüstriyel Bilgi Yönetimi 
oluşturulan verileri kullanarak verimlilik, 
kalite, uyum ve karlılığı arttırmanıza 
yardımcı olmaktadır. 

 

 

 
Bautek MES/MOM 

Üretim süreçlerinizi verimli,etken ve 

doğru bir şekilde yürütmenizi 
sağlamaktadır. 

FAYDALARINI KEŞFEDİN 

Bautek HMI/SCADA Çözümleri 

 
InTouch 

Otomasyon sistemlerini görselleştirerek 

kontrol etmenizi sağlayan, kendi içerisinde 

özel proses kütüphaneleri bulunduran 

SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) ürünüdür. 

InTouch, mühendislik konusundaki getiriyi 

en üst düzeye çıkarmak, proje sürelerini 

kısaltmak, operatörleri daha net bir şekilde 

bilgilendirmek, riski azaltmak ve ürün 

maliyetini önemli ölçüde düşürmek için 

standartlaştırılmış, tekrar kullanılabilir 

endüstriyel uygulamaları hızlı bir şekilde 

yaratma ve yönetme olanağı sunmaktadır. 

 
InTouch, işlemleri etkilemeden anormal 

durumları belirleme ve çözme becerisini 

artırmak için sayısız görsel araç, işlevsellik 

ve kullanıma hazır içerik kitaplıkları içerir. 

Entegre verilere açıklık, tutarlılık ve 

anlam getirmek için en iyi uygulamaların 

uygulanmasını ve teşvik edilmesini 

kolaylaştırmaktadır. 

 
HMI / SCADA özelliklerini arttırarak 

operasyonun her zaman ve her yerden 

güvenli şekilde görselleştirilmesini, 

yönetilmesini ve kontrolü (Access Anywhere) 

sağlanmaktadır. Uluslararası HMI Book 

standartlarına uygun durumsal farkındalık 

görsel ve dashboard kütüphanesine sahiptir. 

Otomasyon sistemleri ile entegrasyon 

konusunda marka,model bağımsız 

şekilde geniş haberleşme driver paketi 

ve endüstri standardı OPC desteği 

bulunmaktadır. Terminal Server / Thin 

Client mimarileri ile high availability imkanı 

sağlamaktadır. Sanallaştırma teknolojilerinin 

desteği bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 

 
InTouch Machine Edition 

InTouch Machine Edition, gelişmiş HMI 

uygulamalarından düşük yer kaplayan 

gömülü cihazlara kadar her cihazda 

uygulamak için tasarlanmış, oldukça 

ölçeklenebilir,esnek bir insan-makine arayüzü 

(HMI) uygulamasıdır. 

 
Makine seviyesinde yönetsel lojik oluşturma 

imkanı, grafikler, alarmlar, trendler, reçete 

yönetimi, dil değişimi ve raporlama imkanı 

sağlamaktadır. Tüm sistemde bulunan proses 

ve ürün parametre bilgilerini merkezde 

toplayarak arşivleme, üretim verimliliğini 

ve OEE izleme, kontrol altına almanızı 

sağlamaktadır. Ayrıca üretim sürecindeki 

farklı operasyonlarla ilişkilendirme imkanı 

sağlamaktadır. Üstün arşivleme özelliği 

sayesinde normal veritabana göre üstün 

performans göstermektedir. 
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BAUTEK Bilgi Teknolojileri 

BAUTEK Endüstriyel Otomasyon 

Yazılım Çözümleri 

www.bautek-tr.com 
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