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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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ONESHEET

AVEVA System Platform
™

formerly Wonderware
AVEVA System Platform with Operations Management Interface (OMI) is the world’s
only responsive, scalable solution for supervisory, Enterprise SCADA, MES, and IIoT
applications that contextualizes operations processes across the organization. AVEVA
System Platform provides a collaborative, standards-based foundation that unifies
people, processes, and assets across all facilities for continuous operational improvement
and real-time decision support.

What’s New
 System Platform 2020 R2
 Operations Management Interface 2020 R2
 Historian 2020 R2
 Communication Drivers 2020 R2

What’s new in System Platform 2020 R2
Layouts can be linked as asset content

Web widgets

Link a layout residing in the Graphic Toolbox to an asset
or template and have it participate in auto-fill activities
when the associated asset comes into focus.

Import Web widgets and place them on panes and
allow interaction with properties.

Layouts support owning object
A layout’s owning object can be set and it will auto-fill
based on the owning object’s content.
Leverage multiple galaxy style libraries
Create and manage multiple Galaxy Style Libraries and
switch between them at runtime.
Role-based navigation model
Let the navigation model adapt to reshape based on
the logged-on user’s assigned roles.
Dynamic external content
External content objects now support expressions
enabling the dynamic determination of content at runtime.
Layout background
Specify a background image and/or color that will span
an entire Layout.
Alias name as attribute
The alias name used for navigation is now a full
attribute that can be referenced in runtime.
New graphic repeater OMI App
Enables the visual representation of data using Industrial
Graphics. A selected Industrial Graphic is repeated multiple
times with custom data injected into each instance. The
graphics can also be sorted into lists or grids.
Map OMI App enhancements
Now supports boundary configuration, as well as Baidu
as a map provider.
PLC Viewer OMI App enhancements
Additional PLC languages and viewing options have
been added, plus support for Schneider Electric’s
Unity Pro and EcoStruxure Control Expert.

Subscription-based platform communications
Platform subscriptions are dynamically built as required
to minimize inter-platform communication.
Industrial graphic cloud storage
Transfer and share Industrial Graphics and objects
between projects and developers using Integration
Studio cloud storage.
Simple unit conversion within Historian Client
Choose engineering units to automatically convert
between, with 600 predefined catalog units and the
ability of defining custom units.
Enhanced Historian Client Excel add-in (64-bit)
 Batch-oriented summary statistics: Build reports
with the capabilities of slicing by using an event
ID, batch number, or conditional states to get
summary statistics
 Dynamically refresh custom functions
 Improved Task Pane: added function signatures for
better reporting
Browser-based historical alarm grid
New alarm grid in AVEVA ™ Historian Client Web that
can be filtered based on the model view or the AVEVA™
InTouch HMI alarm groups.
Data replication across satellite connections
Support for data replication between historians across
high-latency networks (multi-second ping times across
network).
New communications driver options
Drivers are now directly installable as optional
selections from the installation media.

Elevate your operations, visit: aveva.com/en/products/system-platform
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