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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
ENDÜSTRİYEL VERİLERİNİZE HER ZAMAN 
HER YERDEN ERİŞMENİZİN YENİ YOLU

Wonderware Türkiye çözümlerimizden Insight, çalışma 
modelinin büyük oranda uzaktan çalışmaya evrildiği 
günümüz şartlarında bu modeli destekleyen güçlü, güvenilir 
ve  kullanıcı dostu çözümlerimiz arasındadır. 

Tüm operasyon verilerinize, performans değerlerinize, süreç 
bilgilerinize ve alarm event durumlarınıza uzaktan çalışma 
modelini destekleyen tablet ve mobil cihazlardan ulaşarak 
işletmenizi güçlendirmek ister misiniz? Wonderware Türkiye 
çözümlerinden Insight ile ulaşmak istediğiniz tüm bilgiler 
7/24 parmaklarınız ucunda olacak.

  Ek IT donanım, yazılım ve altyapı gerektirmez.

   Capex gerektirmez. Operasyonel yatırım maliyetleri düşüktür.

  Yedekli (Redundant) çalışma imkanı ile iş sürdürülebilirliği
     sağlamaktadır.

  Bakımı ve sürdürülebilirliği kolaydır.

  Zaman ve mekan bağımsız tüm operasyonlarınızı güvenli
      bağlantı imkanı ile yönetebilirsiniz.

  Kurulumu, yönetimi ve kullanımı kolaydır.

Insight, yeni / mevcut endüstriyel varlıklarınızda ve 
süreçlerinizdeki verileri hızlı bir şekilde canlı bir bilgi akışına 
dönüştürerek size karar desteği sağlamaktadır.

Proses Analizi ve Üretim Performansı
Insight üretim ekipmanı ve üretim etkinliği verilerinizi özgün 
blok teknolojisiyle, tesis verilerini standart bir veri tabanı 
sisteminden çok daha hızlı bir şekilde tutar, izler ve analiz 
etme imkanı sağlamaktadır.
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Kullanıcı dostu KPI gösterge tabloları, plana göre nasıl hareket 
ettiğinizi ve düzeltici eylemlerin gerekli olup olmadığını 
anlamanızı sağlar. Insight, işletme genelinde KPI’ları 
standartlaştırmayı, lokasyonlar arasında karşılaştırmayı, 
en iyi uygulamaları ekip üyeleriyle paylaşmayı ve işletme 
performansını tutarlı bir şekilde yükseltmeyi kolaylaştırır.

Uzaktan Erişim ve Mobilite 
İhtiyaç duyduğunuz verilere ve analizlere ulaşmak için artık 
işletme içinde olmak zorunda kalmayacaksınız. Uzaktan 
çalışırken de kişiselleştirilmiş uyarılarla, sisteminizde herhangi bir 
değişiklik ya da istenmeyen bir durum yaşandığında, her yerde, 
her zaman, herhangi bir cihazdan, anında bilgilendirilirsiniz. 

Bakım, Kontrol ve Güvenlik
Durumlara ve fırsatlara proaktif olarak farkındalık sağlamak 
için tasarlanan Insight, bakım, kontrol ve güvenlik için tek bir 
arayüz ve depo sağlar, machine learning özelliği sayesinde 
reaktif bakım stratejilerinden proaktif bakım stratejilerine 
geçmenize yardımcı olmaktadır. Daha iyi varlık yönetimi 
kararları ve operasyonları için tüm tesis üretim varlıklarından 
bilgi yakalama ve bu bilgilerin paylaşımı ile çözüm süresini 
hızlandırmanızı sağlamaktadır.

Performans Takibi
Tüm operasyon, performans ve verimlik verilerinizi bulut 
ortamında gerçek zamanlı takip ederek OEE gibi KPI’larınızı 
da dashboard olarak raporlamanızı sağlar. Wonderware 
Türkiye çözümlerimizden Insight ile işletmenize değer katacak 
yukarıda bahsettiğimiz özellikleri ve çok daha fazlasını 
sunuyoruz. Sizinle tanışmak ve sizi Insight ile tanıştırmak için 
sabırsızlanıyoruz.

https://wonderware-tr.com/
https://www.linkedin.com/company/wonderware-turkey/
https://www.youtube.com/channel/UCovS3eqmaqaxG6NSOqfVH0Q
https://twitter.com/WonderwareTR


 

BAUTEK Bilgi Teknolojileri 

www.bautek-tr.com 

BAUTEK Endüstriyel Otomasyon 

Yazılım Çözümleri 

Varyap Plaza, Esenyalı Mah. Yanyol Cad. No: 61 Ofis No:131/132 Pendik/İstanbul 

T: +90 216 392 01 01 F: +90 216 392 01 09 

sales@bautek-tr.com |   bautek-tr.com 

http://www.bautek-tr.com/
mailto:sales@bautek-tr.com

	99bdfcd3967398d2040a528ed14f04798c7cb3cd7e26a81a4342c79b615936c2.pdf
	98f7a38ea9805b8a4bf53b1c9a00c6de8eafe7e0730399162e462d4daabedc69.pdf
	99bdfcd3967398d2040a528ed14f04798c7cb3cd7e26a81a4342c79b615936c2.pdf

