ARER Robotik & Kontrol 2013 yılında kurulmuştur. Şirket bünyesinde;
•

Robot Kol mühendislik ve uygulama projeleri

•

Kontrol Teknolojileri projeleri

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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•

Kalite Kontrol ve Görüntü işleme

•

SCADA projeleri

•

MES yazılım birimi

•

Endüstri 4.0 proje birimi

•

Makine İmalat birimi

•

Konveyör imalat birimi •

Elektro Market Bölümleri ile 2000 metre kapalı alanda faaliyet

göstermektedir.

ÖRGÜ PERFORMANS DENETİMİ PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÖRİZ , Örgü Performans Denetimi programı ÖRGÜ MAKİNELER İLE BİRLİKTE AYNI
ZAMANDA ÖRGÜ KALİTE KONTROL MAKİNELERİ üzerinde aşağıdaki özellikler üzerine
kurulmuştur.
• Gerçek Tur sayısı bilgileri
• Vardiya bazlı çalışma
• Makine verimi
• Personel verimi
• Ortalama devir bilgisi
Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortalama fiili verim
1dk üstü duruşların otomatik kayıt altına alınması
Max devir uyarısı
Farklı verim hesaplama kriterleri
Teorik devir ile verim hesabı
Max devir ile verim hesabı
Reçete ile verim hesabı
Planlı duruş bilgileri
Plansız duruş bilgileri
Makine çalışma süresi
Makine duruş süresi
Makine açılış saati
Makine kapanış saati
Yedek parça tur kontrolü
Devir grafik izleme
Program üzerinden fiziksel makine durdurma
Bakım onarım modülü ile bakım süreleri ve bakımcı performansı kontrolü

Boyiz Ana Ekran

ÖRİZ programı aşağıdaki bölümlerden oluşur ;
•

SERVER MODÜLÜ

•

YÖNETİCİ MODÜLÜ

•

EMAİL BİLGİLENDİRME MODÜLÜ

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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•

•

RAPORLAMA MODÜLÜ

•

YEDEK PARÇA MODÜLÜ

•

BAKIM ONARIM MODÜLÜ

•

EKRAN MODÜLÜ

•

KALİTE KONTROL MODÜLÜ

•

MAKİNE YERLEŞİM MODÜLÜ

SMS BİLGİLENDİRME MODÜLÜ

Örgü Verim İzleme Ekranı

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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BOYAHANE PERFORMANS DENETİMİ PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyahane izleme projesi BOYAİZ örgü boyahanelerinde
A.Verimlilik izleme sistemi
B.Enerji izleme sistemi
C.Teknik Detay ve hata izleme sistemi
Olarak tasarlanmıştır.
A. Verimlilik İzleme Sistemi Boyahane makineleri üzerinde makine çalışma verimliliği ve personel
çalışma verimliliği esasına dayanır. Bu bölüm kuru ve yaş bölümdeki boyahane makinelerinin
tamamında,
• Makine çalışma verimi
• Personel çalışma verimi
• Makine çalışma süreleri
• Makine duruş süreleri
• Makine duruş detayları
• Makine hızları
• Makine ortalama hızı
• Üretilen metraj bilgisi
• Kumaşsız çalışma süreleri
• Kumaşsız çalışma kayıp metraj bilgisi
• Online duruş süresi
• İş emri bazlı ve vardiya bazlı çalışma
Özelliklerinde gerek sahadan gerekse kullanıcıdan verileri almaktadır. Kullanıcıdan alınan veri
sadece personel ve iş emri atamasıdır.
Proje A bölümü temel bölümdür. B ve C bölümleri isteğe bağlı bölümlerdir. Projede Mutlaka A
bölümü kurulmaktadır.

•
•
•
•
•
•
•

B. Enerji İzleme Sistemi Boyahane kuru ve yaş bölümde istenilirse makineler üzerinden ;
Elektrik enerji tüketim ve bilgi izleme
Buhar Tüketimi izleme
Hava Tüketimi izleme
Su tüketimi izleme
Doğalgaz tüketimi izleme
Yağ tüketimi izleme
Nem izleme Alanlarında enerji izleme yapılabilmektedir.
Bu sistem mekatronik analiz sonucunda işletmeye sunulan raporla A bölümüne eklenebilmektedir.

C. Teknik Detay ve hata izleme sistemi Veriler örnek verilerdir, hiç bir işletme veya personel ile ilgili
değildir. Boyahane ve kuru bölüm makinelerinde A ve B özelliklerinin dışında istenilirse hata
durumlarında, hata nedenleri yapılan sistem analizi sonucunda işletmeye sunulabilmektedir.

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Hata nedenleri dışında belirlene özeliklerdeki saha verileri makineye bağlı olarak detay tablosunda
saklanmaktadır.

Boyahane İzleme ve Performans Programı

Örgü İstatistik Raporu (Mail Sunucu)

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Program Ana Ekranları

Boyaiz-Öriz Mes sistemi Tek Program üzerinden Örgü ve Boyahane işletmenizi denetleyebilmenizi
sağlar
Ana Sayfa üzerinde bulunan grid bölümü ile kullanıcı özel tanımlı grafikler ve tablolar üzerinden
işletmelerinizi kontrol edip,

Boyahane ve Örgü Makineleri Verim Tabloları

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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ÖRİZ Donanım Alt Yapısı :
Sistem Mitsubishi elektrik alt yapısında kurulmaktadır. Haberleşme protokolü CC-Link ile
yapılmaktadır. Her makine için ayrı ayrı kontrol ünitesi kullanılmamaktadır. Bu sayede donanım maliyeti
daha uygun , arızası en aza indirilmiş sürdürülebilir bir proje olarak tasarlanmıştır.

BOYAİZ Donanım Alt Yapısı :
Boyaiz Endüstri 4.0 alt yapısında tasarlanmıştır. Sistem her makine için özel bir donanım kartı ile
tasarlanmamıştır. Projede saha analizi ile belirlenen bölgelerde veri toplama panoları kurulmaktadır.
Sistem personel bağımsız olarak saha verilerini toplamaktadır.
Personel sadece personel ataması, raporlama, kayıt altına alınan otomatik duruşlara ait nedenlerin
atanması işlemini yapar.
Proje endüstriyel bir alt yapıda donanıma sahiptir. Donanım Alt yapısı Beckhoff ile kurulmuştur.
Sistem Endüstriyel PLC , Endüstriyel PC ve Endüstriyel Uzak IO birimleri ile Ethercat alt yapısında
dizayn edilmiştir.

TABLO ALT YAPISI :
Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Sistem SQL veritabanı üzerinden çalışmaktadır. Boyaiz-Öriz Mes Sistemi birden çok veritabanın
oluşur. Sistemdeki kayıtlar işletmeye aittir ve İşletmede bulunacak olan bir server üzerinde tutulur. Bu
nedenle üretim programları için şifreleme veriler üzerinde yapılmayacaktır.

VARDİYA DEĞİŞİMİ :
Vardiyalar parametrik olarak tanımlanır. Boyaiz-Öriz Mes Sistemi vardiya geçişlerini otomatik olarak
gerçekleştirir. Parametreye göre ;

Vardiya Tabloları

BOYAİZ EKRAN MODÜLÜ
Ekran modülü büyük ekran tv’lerle işletmeye kurulur. Aynı zamanda masa üstü bilgisayar üzerinde
işletme içerisine ağ üzerinden , ekran modülüne erişilebilir.
Ekran modülü istenilirse işletme içerisinde birden fazla yere takılabilir. Sayı sınırı yoktur.
Personel verimlerinin kullanıcıya sunum ile aktarıldığı ekran tasarım yazılımıdır.

Boyahane Makine Verim Ekranı

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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BOYAİZ YÖNETİCİ MODÜLÜ
Yönetim modülü, yönetici ve vardiya amirlerinin kullandığı raporlama, izleme ve tanımlama
modülüdür.
Modül Arşiv ve online olarak kayıtları kullanıcıya sunar.

Boyahane İzleme ve Perfomans Denetim Ekranı

Yönetici modülü;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Makine ismi ve kodu
Makine verimi
Personel verimi
Devir
Hız
Ortalama hız
Personel kodu
Personel
Metraj
Kumaşsız kayıp metraj
Çalışma süresi
Kumaşsız çalışma süresi
Duruş süresi
Online duruş süresi
İş emri numarası
Makine çalışma tarihi (Vardiya otomatik açılır kapanır Ve her vardiya açılışında tarih otomatik atanır )
Planlı duruş süresi
Plansız duruş süresi
Arıza kodu
Vardiya Amiri
Kimyasal Tüketimi
Elektrik tüketimi
Su tüketimi
Buhar tüketimi
Yağ tüketimi
Nem değeri
Doğalgaz tüketimi
Hava tüketimi
Makine Detay arıza bilgileri

Alanlarında bilgileri kullanıma açar, işlem yaptırır ve raporlar. Yönetici ekranı liste bölümü grafiksel
tasarlanmıştır. Renklendirme ve şekil ile tanıtma yapılmıştır. Renklendirme uyarıları verilmiştir.

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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İş Emri Giriş Ekranı ve Personel Tanıma Ekranı

İş Emri Giriş Ekranı ve Personel Tanımlama Ekranı

Makine Duruşları personel bağımsız olarak 1 dk üstü bütün duruşlar kayıt altına alınmaktadır.
Duruş dakikaları dışında sadece istenilirse nedenler personel tarafından aktarılır.

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Boyahane İzleme ve Performans Denetimi Makine Duruş Ekranı

Dinamik yerleşim ekranı bölümü ile yerleşim ekranı dinamik olarak program üzerinden yapılabilir.
Değiştime ve ekleme kullanıcıya aittir.

Boyahane Yerleşim Ekranı

Dinamik Raporlama ekranında, raporlamalar kullanıcı bazlı kayıt edilebilir. Esnek raporlama ile yeni
raporlar oluştururabilir. Raporlar temel anlamda;
• Makine Verim Raporu
• Personel Verim Raporu
• Kriter Verim Raporu
• Grafik Raporu
Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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•
•

Duruş Raporları
Kimyasal Tüketim Raporu
Başlıklarında alınmaktadır.

Rapor Ekranları

ÖRİZ EKRAN MODÜLÜ
•

Ekran modülünde yapılan işlemler;
Ekran modülü büyük ekran tv’lerle işletmeye kurulur. Aynı zamanda masa üstü bilgisayar üzerinde
işletme içerisine ağ üzerinden , ekran modülüne erişilebilir. Ekran modülü istenilirse işletme
içerisinde birden fazla yere takılabilir. Sayı sınırı yoktur.

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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•
•

Ekran modülü her makine üzerinden, SCADA izlemesini yapar. Bir ekranda aynı anda 28 makine
gösterilmektedir. Sırası ile makine numaraları değişmektedir.
Ekran modülünde her bir makine için ;
o Teorik Devir : Kullanıcı modülünde her makine için
teorik devir girilmiştir. o Max Devir : Teorik devirin aşılması durumunda max devir alanı kırmızı
olacaktır. Bu sayede personelin devir arttırma bilgileri kayıt altına alınacaktır. Örgüde kalite
bozulmasına neden olabilecek devir arttırılması durumunda veri tabanında vardiya ve personel
bilgileri bile birlikte kayıt alınacaktır.
o Planlı Duruş Süresi : Makinaların bir dakikadan fazla
durması ile duruşlar otomatik olarak başlangıç ve bitiş saatlerine göre kayıt altına alınmaktadır. Bu
duruşlardan istenilen duruşlar planlı duruşa yönetim modülünde aktarılmaktadır.
o Plansız
Duruş Süresi : Plansız duruşlar online olarak bir dakikadan fazla duran makinaların duruş ve
kalkış verileri kayıt altına alınmaktadır. o Son Duruş Süresi : Makine en son kaç dakika
durmuştur. Bu bilgi ekranda gösterilmektedir.
o Personel Adı Soyadı : Personel makinalar için
atamasını kendi akta o Toplam Devir Sayısı : Makinaların online devir sayıları ekranda
gösterilmektedir. Devir sayıları
sensörler üzerinden alınmaktadır.

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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o Vardiya Verimi : Teorik Devir sayısı ile toplam devir sayısı arasındaki oran ile verim
hesaplanmaktadır.
• Personel makinalara isim tanımlamasını kendi yapmaktadır. İlk dört saat için bu izin verilmiştir.
Sonraki zamanlarda personel ismi girilmesi yönetici modül üzerinden yapılmaktadır. Tanımlanan bir
makinaya sonrada bir makine tanımlanmamaktadır. Bu durumda yönetici modülü üzerinden işlem
yapılmaktadır.
•
Ekranda üst bölümde istatistiksel veriler bulunmaktadır.
•

ÖRİZ YÖNETİCİ MODÜLÜ :

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Örgü Ana Takip Ekranı

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grafiksel arayüz ile verimler şartlandırılmış renkler ile kullanıcıya sunulur
o Kırmızı satır: sıfır tur
değerinde olan hiç çalışmaya başlamamış makineler
o Online duruş hücresi sarı renkli hücreler, 3dk üstü online duruşa geçen makine simgesi o Mor
renk, kalite kontrol bölümü tarafından durdurulan ve vardiya amiri tarafından açılması gereken
makineler.
o Verimler; 0-70 arası kırmızı, 70-80 arası sarı , 80 üstü yeşil renklendirme •
Max devir
uyarıları kullanıcılara iletilir.
o Teorik devir hesaplamasına göre verim türü ayarlanmış ise, teorik devrin üstünde ve altında
olan satırlar için max devir kırmızı olarak gösterilir. Max devir sahadan her dakika alınan
verilere göre en yükse devirdir. Makine devri olarak tanımlanır.
Ortalama devir hesapları kullanıcılara iletilir.
o Makine hız durumlarına göre ortalama devir sistemde alınır.
Personel atamaları yapılır.
Duruş sürelerine göre grafiksel uyarılar verilir.
Kullanıcı tanımlamaları ile menüler istenilen şekilde kullandırılır.
Çalışılan vardiya veya biten vardiya üzerinde izleme yapılabilir.
Vardiya süresince her bir dakikada bir devir sayıları kontrol panosundan alınır.
Alınan devir sayıları max devir alanında saklanır. Max devir pratik devri geçmesi durumunda uyarıcı
ikazlar verilir.
Plansız duruşlar 1 dakikayı geçen duruşlar için kayıt edilir. Plansız duruşlar doğrudan kontrol
panosundan online alınmaktadır.
Personel ile ilgili olarak hatalı üretim, izinler alanlarında gerekli bilgileri girilir.
Vardiya defteri alanında gözükmesi için istenildiğinde makine için vardiya boyunca yapılan işlemler
not alanına kayıt edilir.
Yedek parça ile bakım ve parça kullanımları tur sayılarına göre kayıt altına alınır.
Vardiya defteri ile vardiya ait defter bu bölümde saklanır.
Bakım onarım modülü ile butonlar aracılığı ile yapılan istekler ve isteklere ait yapılan işlem
basamakları kayıt altına alınır ve raporlanır.

Vardiya amiri menüsü;
Stop – Start: Makine iş emrini bitirmiş ise stop konumuna alınır. Şayet stop konumuna alınan
makine çalışmaya başlamış ise doğrudan start konumuna geçer. Vardiya başlangıcında ilk çalışma tur
bilgisi ile makine doğrudan verim hesaplamaya başlayacaktır. Kullanıcı açılması beklemeyecektir.
Yeni İş emri Aç: Yalnızca iş emri bitmiş ve makineyi farklı bir teorik devir ile açmak istiyorsak veya
makinede personel değişimi olacak ise yeni iş emri kullanılır.
Makine Açıklama Bilgisi: Vardiya İçerisinde gerçekleşen makineye ait duruşlar görüntülenir ve bu
duruşlara neden atama işlemi yapılır.
Personel Ata: Seçilen makinelere personel tanımlama işlemi yapılır.Birden çok makine seçimi
yapılabilinir.
Makine Start Onayı: Kalite Kontrol Tarafından durdurulan makineye çalışma onayı verilir.
Gelecek Vardiya Personel Ata: Seçilen Makine için Gelecek vardiya için personel atama işlemi
yapılır.
İstatistik: İşletme ve Hollere ait verimlilik grafikleri ve değerleri görüntülenir.
Online Duruş Nedeni: Şuanki Aktif duruşa neden tanımlaması yapılır.
Sipariş Detay: Seçilen makinede tanımlı siparişin detayları görüntülenir.Siparişe ait Çıkartılan top
sayısı
Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Seçim Ekranı

Personel Tanımlama Ekranı

Çalışan makineye her vardiya personel ataması yapılır. Personel ataması penceresinde
personel. işareti ile seçilir. Aynı zamanda vardiya amiri ataması da yapılabilir.

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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ürün türü bölümü ise teorik devir makine devir listesinden atamadan, makineler için belirlenen
teorik tur seçimi ile yapılabilir. Bunun için başlangıç ayarlarında firmamız tarafından verim türü
seçilmelidir.

Örgü Makine Yerleşim Ekranı

Liste gösterim modu haricinde özet grafiksel ekran oluşturma penceresidir. ekran yerleşimi dinamik
formdur. bu bölümde istenilen kadar ekran formatı oluşturulabilir. Bu ekrandaki makine tanım listesi
butonu ile;
6: Yeni İş Emri : Çalışmakta olan makine verileri arşive atılarak, işlem zamanından itibaren verim
ölçme işlemi başlatılır.
7: Makine Verim stop / start: Çalışmakta olan makine fiziksel olarak kapatılmış ise makine stop
yapılarak verim ölçme işlemi durdurulur. Ancak personel makineyi çalıştırmaya başlar ise makine
otomatik olarak verim ölçme işlemini başlatır.
8:Personel Atama : Personel Atama ve iş emirlerinin atanması işlemini yapılır.

Makine Duruş Bilgileri

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Makineler üzerinde 1dk üstü duruşlar personel bağımsız olarak otomatik kayıt altına alınır. Bu
kayıtlar nedenleri sistem üzerinden okunuyorsa doğrudan nedenli olarak atanır. Nedensiz olarak
okunan veriler için planlı duruş ataması bu ekranda yapılır. Plansız duruşun planlı olması , personel
verimin artması anlamına gelecektir. Bu nedenle bu ekran önemli bir ekrandır. Üstü bölümdeki
butonlar ile planlı veya plansız duruş seçenekleri düzenlenir.

İstatistik Raporları

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Makine Verim Rapor Tabloları

Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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Bu tanıtım kataloğundaki bütün veriler tanıtım amaçlıdır. Herhangi
bir personel ya da kuruma ait veriler değildir.
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